
Stříkací vzduchová pistole s horní nádobkou 600ml 
 

Bezpečnostní opatření 
 
• Pistole nesmí být nikdy otočena proti lidem.  
• Smí se používat pouze stlačený vzduch. Aplikace jiných plynů může způsobit nebezpečí.  
• Na hadice mějte dostatek místa.  
• Pracovní prostředí by mělo být dobře odvětráváno.  
• S nářadím se nesmí pracovat v blízkosti otevřeného ohně.  
• Noste ochranný oděv.  
• Pneumatický systém nenechávejte o samotě. Nepouštějte k němu děti.  
• Před použitím nářadí je třeba otestovat jeho funkčnost. S nářadím nesmí pracovat osoby, které nejsou na práci s 
ním proškolené.  
• Během dlouhodobé práce si dělejte pravidelné přestávky.  
• Proud z pistole nesmí být nikdy směřován do přímého zdroje tepla či zapalování.  
• Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.  
• Ujistěte se, že je barvená plocha suchá, čistá a bez oleje nebo prachu. 

Dodávka vzduchu 

 Před zahájením práce se ujistěte, že je připojen přívod vzduchu správně.  
 Řiďte se manuálem u kompresoru k jeho nejlepšímu možnému použití.  
 Vzduchové potrubí z kompresoru do stříkací pistole musí být osazeno s filtrem oleje a vody a vhodným 

tlakovým regulátorem. 

Použití 

 Pistole na stříkání je zásobena barvou z přidělané nádrže.  
 Průtok vzduchu zajišťuje dodávku barvy do trysky, odkud je barva stříkána na požadovaný povrch. 
 Barvu smíchejte dle instrukcí výrobce barvy a nalijte ji do nádrže. 
 Nádrž plňte maximálně do ¾ 
 Před připojením k pistoli nádrž uzavřete a utáhněte plnící otvor. 
 Prvním bodem pro správné nanesení barvy je držení pistole ve správné poloze.  
 Pistoli je třeba držet kolmo proti povrchu, na který nanášíte barvu.  
 S pistolí poté hýbejte ze strany na stranu.  
 Vzdálenost mezi pistolí a materiálem by měla být 15-25 cm v závislosti na materiálu a okolním tlaku.  
 Pro nejlepší možný výsledek naneste barvu ve více vrstvách.  
 Při práci pistoli držte kolmo proti barvenému povrchu. Příliš mnoho nanesené barvy nebo pistole moc blízko 

povrchu povedou ke špatnému výsledku práce. 

 

Údržba a servis 

• Po dokončení práce uvolněte z pistole a hadice zbylý tlak a odpojte pistoli od dodávky vzduchu.  
• Udržujte pistoli čistou a po každé práci ji namažte vhodným lubrikantem.  
• Po dokončení práce vypusťte zbylou barvu a nádrž vyčistěte a vysušte. Zároveň držte spoušť po dokončení práce     
tak dlouho sepnutou, dokud z pistole nevyjde všechna zbylá barva.  
• K odstranění nahromaděné barvy použijte hadr s činidlem.  
• Činidlo naneste pouze na špičku pistole, respektive na trysky. Nenanášejte jej na celou pistoli! 


