
SKUPINA

Pistole SVV-70/560
pneumatická a sací

Použití
Pneumatická sací pistole SVV-70/560 je vhodná pro aplikaci všech těsnicích hmot PROXAN® v plechovkách. 
Stabilní (tuhá) hmota v plechovce se pomocí plnicí desky vysaje z nádoby do válce pistole. Tekutá hmota se 
naopak naleje do válce pistole přímo z nádoby. Automatické odvzdušnění válce (DGBM) okamžitě zastaví tok 
materiálu, když je přerušen přívod stlačeného vzduchu. K dispozici jsou různé plastové trysky s ohledem na 
individuální účel použití. Pistole je k dispozici také ve větších rozměrech, a to pneumatická sací pistole SVV-
70/960 s vyšším objemem těsnicího prostředku.

Funkce
pohodlná a bezpečná manipulace díky ergonomickému tvaru rukojeti
automatické odvzdušnění válce (DGBM) okamžitě zastaví tok materiálu, když je přerušen přívod 
stlačeného vzduchu 
pevná, kompaktní a funkční konstrukce
snadná údržba
jednotlivé díly jsou vyměnitelné

Technické údaje
Hmotnost: cca 3 150 g
Pracovní tlak: sací tlak materiálu:  cca 6–8 barů a objem vzduchu cca 100 l/min

dosažitelné vakuum:  75–80 % 
vytlačovací tlak:  3–6 barů

Válec: ocel, d = 72 mm; l = 560 mm
Objem: cca 2 000 ml

Údržba
Všechny součásti nářadí, které přišly do kontaktu s těsnicími materiály, musí být po každém použití důkladně 
vyčištěny. K tomuto účelu doporučujeme používat čističe PROXAN® – PR-S nebo PROXAN® – PR 4. Pryžová 
těsnění nechte v kontaktu s rozpouštědly pouze krátce.  
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Těsnicí pistole pro ruční aplikaci všech těsnicích 
hmot PROXAN®

Související produkty

PROXAN® – KV 2
PROXAN® – KV 2 R

Těsnicí hmoty
Plnicí deska pro plechovky

Nástroje
PROXAN® – PR-S
PROXAN® – PR 4

Čisticí prostředky

PROXAN® – KV 2 G-S
PROXAN® – KV 3
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Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost a 
možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.


