Stav květen 2015

PUK 3D XL
Speciální lepidlo pro izolační materiály

Návod k obsluze
Při aplikaci lepidla PUK 3D XL je třeba se vždy řídit údaji v technickém a v bezpečnostním listu,
zejména nosit vhodnou osobní ochrannou výbavu (ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice).
Rozsah dodávky
1 kovová nádoba s lepidlem PUK 3D XL
1 návod k obsluze
Příslušenství pro nanášení lepidla a čištění (není obsaženo v rozsahu dodávky)
• sada flexibilních hadic, cca 2,5 m, montážní pistole (stříkací pistole) 1,0 m
• kabela pro nošení na zádech, pro ergonomickou práci s lepidlem PUK 3D XL
• CLEAN KIT (čisticí sada - kartuše čističe Great Stuff Pro, vč. nasazovacího adaptéru,
pro čištění montážní pistole a hadice)
• kartuše čističe Great Stuff Pro.
Aplikace s montážní/stříkací pistolí
1. Vyjmout nádobu z kartonu. Min. 1 minutu silně protřepat, než bude možno hadici připevnit.
2. Šroubový spoj hadice našroubovat na závitový ventil ocelového tanku. Šroubení pevně
utáhnout.
3. Otevřít uzavírací ventil na hadicové spojce k tanku.
4. Ventilem na nádobě pomalu, ale úplně otočit. Dát pozor na možné netěsnosti na hadici a
na spojení s pistolí. Když není patrná žádná netěsnost, je produkt PUK 3D XL připraven k aplikaci.
5. Pro nanesení lepidla PUK 3D XL pomalu stisknout spoušť montážní pistole a pomocí závitového
ventilu na pistoli nastavit požadované množství lepidla k aplikaci.
6. Průměr „housenek/pruhů“ lepidla PUK 3D XL by měl činit min. 30 mm. Jejich rozteč mezi
pásy a jejich počet je závislý na účelu použití a zjištěném zatížení větrem popř. výpočtu zatížení
větrem (údaje o množství spotřeby a rozložení pásů lepidla viz technický list nebo specifický
výpočet pro konkrétní objekt).
7. Izolační desky, které jsou lepeny lepidlem PUK 3D XL, jsou těsně sraženy a kladeny
na vazbu. Izolační desky musí být vkládány do „housenek/pruhů“ lepidla během 3 minut
po jeho nanesení. „Housenky/pruhy“ lepidla se stlačí za současného rozšíření při uložení
izolačních desek do požadované polohy. Až do vytvrzení lepidla nelze desky zatěžovat.
Upozornění: Vlhkost ovlivňuje reakční dobu. Při nízké vlhkosti vzduchu reaguje lepidlo
PUK 3D XL pomaleji.
8. Po spotřebování / vyprázdnění obsahu nádoby lze přemontovat hadici a pistoli na novou
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nádobu PUK 3D XL. Před přemontováním se uzavře ventil nádoby a ventil hadice se ponechá
nejdříve otevřený.
9. Stisknutím spoušti montážní pistole může unikat zbytkový materiál a tlak z hadice.
Potom ventil hadice rovněž uzavřít.
10.Také během přemontování hadice a pistole na novou nádobu je nutné vždy nosit ochranné
rukavice a brýle. Ihned po přemontování hadicové spojky na novou nádobu nechat
odstříknout malé množství lepidla PUK 3D XL.
Přechodné uskladnění / přerušení a čištění
1. Při přerušení aplikace lepidla PUK 3D XL (i přes noc) uzavřít ventily na nádobě, hadici a
montážní pistoli a lepidlo ponechat v hadici.
2. Při delším přerušení (od 4 týdnů), uzavřít ventil na hadici a nádobě. Uvolnit hadici z nádoby.
Namontovat na hadici nasazovací adaptér pro čistič a na ten pak našroubovat dózu s čističem.
Následně vypláchnout pistoli a hadici čističem Great Stuff Pro. Přitom držet pistoli tryskou
směrem dolů, aby mohlo lepidlo vytéci/vykapat.
3. Pistoli a hadici několikrát vypláchnout, až přestane vytékat lepidlo.
Pokyny pro bezpečné zacházení a při nebezpečí
Při aplikaci lepidla PUK 3D XL se stále musí zohledňovat údaje v bezpečnostním listu. Nádobu,
která je pod tlakem, nerozbíjet, násilně neotvírat nebo nespalovat, nevystavovat velkému
horku nebo neskladovat při teplotě nad +50 °C. Lepidlo PUK 3D XL zpracovávat pouze v dobře
větraných prostorech.
SKLADOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.
V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékařskou pomoc (je-li možné,
předat lékaři etiketu produktu).
Odstranění odpadu

Eventuální vyprázdnění zbytků lepidla PUK 3D XL musí být prováděno v příslušně větraných
prostorech. Tekuté popř. ještě nereagující zbytky lepidla nastříkat do nádoby (plastový pytel,
karton/krabice, kbelík) a nechat kompletně vytvrdnout. Vytvrzené lepidlo příslušně
zlikvidovat.
Nádobu zbavenou zbytků lepidla a tlaku naražte pomocí vhodného nástroje v oblasti kulaté
pojistky proti přetlaku / průrazné destičky popř. otevřete / perforujte. Nádobu odstraňte
v rámci oběhu zpracování odpadu nebo výkupu železa a kovů, dle platných zákonných
národních a místně obvyklých pravidel/předpisů.
Upozornění

Tato upozornění nejsou žádné prodejní specifikace. Všechny údaje, technické informace a
doporučení, které jsou obsaženy v těchto upozorněních, se zakládají na zkouškách, které pokládáme za osvědčené. Přesto je uživatel odpovědný za odzkoušení vhodnosti produktu pro
zamýšlenou aplikaci. Nebudou poskytovány žádné záruky. Předpokládaná záruka jako ujištění
všeobecné vhodnosti k užívání nebo vhodnosti pro určité aplikace je výslovně vyloučena.

Další informace naleznete
v technickém a bezpečnostním listu
na stránkách www.boerner.cz

