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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Puszka ciśnieniowa WSD 400

Pojemnik i dysza wykonane z aluminium

WSD 400 jest wielokrotnego użytku puszką aerozolową
przystosowaną do podawania wielu Płynów Technicznych
WEICON. Ciśnienie w puszce uzupełniane jest sprężonym
powietrzem poprzez adapter (dodatkowy) lub bezpośrednio
z instalacji centralnej sprężonego powietrza zaworem typu
samochodowego. Optymalne ciśnienie robocze puszki to 7,5 bar.
WSD 400 posiada następujące akcesoria pomocnicze:

► adapter do napełniania z dowolnego układu sprężonego
powietrza

► zestaw 4 różnych końcówek natryskowych wraz z zapasowym
zaworem głównym puszki

Dane techniczne

Właściwości Pojemnik do wielokrotnego użytku

Ilość pełna 400 ml

Pojemność pojemnika 600 ml

Ciśnienie robocze 5 - 10 bar

ciśnienie deformacji 26 bar

Ciśnienie rozrywające 42 bar

Obróbka
Przed ponownym napełnieniem nową substancją należy pojemnik
opróżnić, a następnie odkręcić i wyciągnąć zawór rozpylający.
Przytrzymać puszkę pionowo i napełnić do maks. 2/3 (ok.
400 ml). Włożyć zawór rozpylający i ręcznie dokręcić nakrętkę.
Napełnić sprężonym powietrzem (min. 5 - max.10 bar). Przed
zastosowaniem różnych płynów należy oczyścić pojemnik.
Nakrętkę złączkową dokręcać ręcznie dopiero po napełnieniu! W
przypadku częstego stosowania, należy sprawdzić uszczelki w
pokrywie. WSD 400 jest przeznaczony do stosowania różnych
płynów WEICON (sprawdz ulotkę WEICON Technical Liquids). Nie
stosować płynów, które są alkaliczne lub rozkładają się z tworzyw
sztucznych. Nie należy używać żrących lub toksycznych gazów,
oparów lub cieczy.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
15811400 Puszka ciśnieniowa WSD 400 400 ml

Akcesoria
15810001 Adapter do WDS 400- do napełniania z

układu centralnego powietrza sprężonego,
15811002 4-częściowy zestaw końcówek,


