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TYTAN PROFESSIONAL  
Purhab pisztoly Standard Max 30 cal 

Gazdaságos, ultra könnyű habadagoló pisztoly mely lehetővé teszi a leghatékonyabb adagolást és a 
tökéletes extrudálást. Standard építőipari alkalmazása PU-pisztolyhabokkal: ablak-és ajtókeretek, 
tömítése és szigetelése. 

FELHASZNÁLÁS: 

1. Jól rázza fel a flakont 
2. Csavarja a flakont az adapterre, miközben a flakont fejjel 

lefelé tartja 
3. Nyissa meg a szabályozó csavart úgy, hogy azt az óra 

járásával ellentétesen elcsavarja: ez oldja ki a ravaszt 
4. A PU hab így használatra kész. A habkibocsátás a ravasz 

aktiválásával / a szabályozó csavar elcsavarásával 
lezárható 

5. Amint a flakon kiürült, cserélje azt ki egy újra 
6. Ebben az esetben, távolítsa el a kiürült flakont és csavarjon 

fel azonnal egy telit 
7. Ha a pisztolyt 30 napnál kevesebb időtartamon keresztül nem használja, hagyja azt az adapterre csavarva, és 

bizonyosodjon meg arról, hogy a flakont függőleges állapotban tárolja. 

A PISZTOLY TISZTÍTÁSA: 

1. Fejjel lefelé fordítva csavarja le a flakont 
2. Távolítsa el a fennmaradó habot a kinyomó csőből és a kosárról tisztítószer segítségével (Tytan Professional ECO 

Cleaner (Purhabtisztító) pl., ne használjon vizet semmilyen esetben sem. 
3. Csavarjon fel egy tisztítót az adapterre, fejjel lefelé tartva a pisztolyt 
4. Aktiválja a ravaszt annak érdekében, hogy a pisztoly megtelhessen tisztítóval, majd nyomja mindaddig, amíg 

minden maradék hab el nem hagyja a csövet 
5. Hagyja a tisztító folyadékot a pisztolyban állni néhány percig 
6. Ismételten aktiválja a ravaszt, hogy minden maradványanyag eltávozhasson 
7. Távolítsa el a tisztítóflakont a pisztolyról 
8. Aktiválja ismét a ravaszt, annak érdekében, hogy a pisztoly teljesen kiürülhessen 
9. A pisztoly most tiszta és újfent használható vagy hossza tárolható állapotában van. 
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PROBLÉMA ELHÁRÍTÁS: 

1. Abban az esetben, ha a hab szivárogna a pisztolyból, akkor is, ha a ravasz nincs aktiválva, fogjon egy 
kartondobozt és nyomjon ki egy kisebb adag habot a ravaszt nyomva tartva, ameddig lehet, majd engedje el rögtön. 
A tű/cső visszatér az eredeti pozíciójába. 
Másodlagosan, teljes ellenőrzést is végezhet: 

2. Csavarja le a flakont és kövesse a „A PISZOLY TISZTÍTÁSA” alatti instrukciókat 
3. Távolítsa el a tűt és tisztítsa meg a tetejét oldószerrel 
4. Távolítsa el a kinyomócsövet és ellenőrizze, amennyiben az esetleg elhasználódott, illetve szennyezett. 

Amennyiben már nincs használható, jó állapotban, cserélje le egy újra. 

 

GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS: 

 
Gyártási hely: EU 
Forgalmazza: Selena Hungária Kft. 
7630 Pécs, Közraktár u. 1.  
Tel.Fax: +36 72 514 410  
Adóigazgatási szám: 12682522-2-02 

A részletes szállításra vontatkozó információkat megtalálja a termék (MSDS) 
biztonságtechnikai adatlapjában ami a Selena Hungária Kft.-nél elérhető 

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. 
Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk 
nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek 
az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési 
előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a 
garanciában vállaltaktól. A Selena S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, 
mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden 
véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos 
szabadalomsértéshez felhasználni.  

 


