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Ultra HH / UltraMax HH 

Handhållna färgsprutor  
 

SKÖLJNING EFTER FÖRVARING

PÅBÖRJA ETT NYTT JOBB ELLER FYLLA PÅ KOPPEN

SPRUTNING

JUSTERA TRYCKET 

 
 

Den här guiden är avsedd som snabbreferens.
Fullständig bruksanvisning samt alla säkerhetsvarningar finns i manualen som medföljer sprutan.VARNING!
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Viktigt! Ha alltid returvredet nedåt när du inte sprutar.
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Anslut sprutan till ett korrekt jordat uttag eller sätt i ett fulladdat batteri i sprutan.
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Fyll koppen med vatten.
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Se till att returvredet står nedåt och håll sedan inne avtryckaren i 3-10 sekunder.  
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Skruva på locket på koppen och sättfast koppen på sprutan. 
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Öppna lilla locket på koppen och tryckut all luft tills vätska kommer upp. 
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Skruva loss och avlägsna koppen.Töm ut vätskan som samlats i koppen. 
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Sätt i engångskoppen i hållaren. Fyll på med  material. Skruva på locket på koppen och sätt fast koppen på sprutan.
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Öppna lilla locket på koppen och tryck ut all luft tills vätska kommer upp. 

camilla
Maskinskriven text
Se till att returvredet står nedåt och håll sedan inne avtryckaren i 3-10 sekunder.  
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Stäng returvredet 90° så det pekarmot munstycket och börja spruta. 
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Håll sprutan vinkelrätt hela tiden med samma avstånd från ytan. Ideala avståndet ca 30cm.   
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Jämn finish

camilla
Maskinskriven text

camilla
Maskinskriven text

camilla
Maskinskriven text
Ojämn finish 
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Tjockt
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Tunt

camilla
Maskinskriven text
Arbeta med handleden samtidigt som du rör armen.Tryck in avtryckaren efter att draget har påbörjats.Släpp avtryckaren innan draget har avslutats. 
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Tjockt
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Tunt

camilla
Maskinskriven text
Rikta sprutans munstycke mot nederkantenav föregående sprutdrag så att varje sprut-slag överlappar till ca hälften.
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Tunt

camilla
Maskinskriven text
Jämn Finish
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Ojämn finish 
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Minska sprutdimman genom att spruta med lägsta möjliga tryck som ändå ger en acceptabel sprutbild.Börja med den lägsta tryckinställningen och justera trycket uppåt för att få önskad sprutbild. Vissa material går inte att spruta vid för lågt tryck. På tabellen här bredvid så får du ett ungefärligt rekomenderat tryck. Trycket kan variera beroende på material, temperatur och viskositet. 
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FÖRVARNING/KONSERVERING                

RENGÖRING  
 

                      STOCKHOLM
                           Tel: 08-629 07 00

 
  
 

   
   
 

 

 
  
 

 
  
 

www.anti-corrosion.com

                  GÖTEBORG
                     Tel: 031-779 73 30

             MALMÖ
               Tel: 040-18 70 22

        HÄRNÖSAND
         Tel: 0611-21 463
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Vrid ner vredet så att det pekar nedåt och skruva loss koppen.
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Töm ut materialet i koppen. Gör rent koppen eller byt ut den mot en ny och fyll på med lämpligt lösningsmedel. 
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Skruva fast koppen och skaka sprutan i 10 sekunder.

camilla
Maskinskriven text

camilla
Maskinskriven text
Öppna returvredet så det pekar nedåt och vrid upp trycket till max. 
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Vrid vredet framåt till sprutposition. Spruta i 5 sekunder. Vrid sedan munstycket så det pekar bakåt och spruta i ytterligare 5 sekunder. 
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Håll sprutan upp och ner över en spillhink och håll inne avtryckaren i 15 sekunder. 
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Avlägsna munstycke och pumpfilter. Vid behov använd en mjuk borste för att lossa intorkade materialrester.  
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Använd en mjuk trasa för att rengöra i locket. Ta bort lilla locket och rengör i och under vakuumventilen.  

camilla
Maskinskriven text
Rengör eller kasta koppinsatsen. 
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Öppna returvredet så det pekar nedåt.  
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Avlägsna koppen och pumpfiltret. Vänd sprutan på rygg och häll i ca 60ml Pump Armor ner i pumphålet.
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Sätt på pumpfiltret och koppen. Placera sprutan över en spillhink och håll nere avtryckaren i 3 sekunder. 
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Lossa koppen och häll ut överbliven Pump Armor. 
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Skruva på koppen på sprutan och lägg ner den i väskan.
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Förvaring: Förvara den på en sval och torr plats i upprätt position.  Tips! Undvik att sprutan ligger i bilen kontinuerligt pga att kyla och värme påverkar utrustningen och batteriets prestanda.  
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