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PARAFOAM NBS GUN

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

VERWERKING
Aanbrengen
• Neem een bus NBS-doseerschuim en schud deze goed.
• Schroef de bus op de adapter (niet te vast).
• Draai de stelschroef iets los en spuit direct, zodat het pistool volledig met PU-schuim 

gevuld is.
• Het NBS pistool is nu gereed voor gebruik.
• Stel de dosering in met de stelschroef.

Na gebruik
• Het pistool vol met PU-schuim laten en altijd een gevulde bus Parafoam NBS op het 

pistool laten zitten.
• Draai de stelschroef goed aan. Het pistool niet leegspuiten!
• Wegzetten met de bus rechtop staand ( pistool bovenaan ).

Opnieuw in gebruik nemen van het pistool
• De bus goed schudden ( het pistool goed vasthouden ).
• Verwijder uitgehard PU-schuim aan de voorzijde van de spuitmond voorzichtig met een scherp mesje.
• Draai de stelschroef iets los en spuit direct, totdat het pistool weer goed PU-schuim spuit.
• Het pistool is nu gereed voor gebruik.
• Dosering kan met de stelschroef worden ingesteld.

Wisselen van de bus Parafoam NBS
• Bus moet goed leeg zijn. Spuit in een vuilniszak totdat er geen PU-schuim meer komt.
• Neem een nieuwe bus Parafoam NBS en schud goed.
• Schroef de lege bus eraf (de ventielopening van de bus van u af houden), vrijgekomen PU-schuim van de adapter verwij-

deren en onmiddellijk een nieuwe bus aansluiten.
• Spuit het pistool goed door, zodat er zich geen lucht meer in het pistool bevindt.

Reiniging van het NBS pistool bij storingen
• Schroef de bus Parafoam NBS van het pistool (de ventielopening van de bus van u af houden).
• Neem een bus Parafoam Gun and Spray Cleaner en schroef deze op het pistool.
• Spuit het pistool goed door totdat al het PU-schuim eruit is.
• Leg het pistool ca. 15 minuten weg, zodat de reiniger goed kan inwerken.
• Spuit het pistool nogmaals met enkele shots goed door.
• Schroef de bus Parafoam Gun and Spray Cleaner van het pistool.
• Veeg met een doek overtollige reiniger uit de adapter. Spuit vervolgens de adapter in met Vaseline spray ter smering van 

de schroefdraad.
• Schroef direct de bus Parafoam NBS op het pistool.
• Spuit het pistool goed door totdat er weer PU-schuim komt, zodat al de reiniger uit het pistool is.
• Het pistool is nu weer klaar voor gebruik


