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2.2 Εργαλεία 2.2 Εργαλεία

DUROSTICK ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΑ

DUROSEAL 600 Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικό πιστόλι εύκολης προ-
ώθησης σφραγιστικών, από ανθεκτικό 
αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέ-
ως τύπου, με επαναφορά και μηχανική 
υποβοήθηση (εικ.1). Δέχεται σφραγι-
στικά σε φύσιγγα ή ‘σαλάμι’ και αποτε-
λεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο για 
δεκάδες εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακρυλικοί, ελαστομερείς στόκοι καθώς 
και πολυουρεθανικά σφραγιστικά σε 
συσκευασία αλουμινίου (σαλάμι) προω-
θούνται απαραιτήτως με το DUROSEAL 
600. Οι αρμολογήσεις καθώς και οι 
σφραγίσεις των οικοδομικών αρμών δι-
αστολής, των μεταλλικών αρμών, των 
κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου, 
αλλά και οι ανάγκες στις ναυπηγικές 
εφαρμογές γίνονται οικονομικότερα με 
το πολυχρηστικό αυτό εργαλείο.

ΤΡOΠΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
Α)�‘Σαλάμι’: Ξεβιδώνουμε την εμπρό-
σθια τάπα, τραβάμε το έμβολο πίσω 
και τοποθετούμε το ‘σαλάμι’. Εφαρ-
μόζουμε το ακροφύσιο στην εμπρό-
σθια τάπα, την οποία κατόπιν βιδώ-
νουμε, έως ότου ακουστεί ο χαρα-
κτηριστικός ήχος.

Με μία φαλτσέτα ή μαχαίρι κόβουμε 
λοξά το ακροφύσιο, στο σημείο εκεί-
νο που ενδείκνυται, προκειμένου να 
έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγισης. 
Β)�Φύσιγγες: Αφαιρούμε από το έμ-
βολο προώθησης τον πλαστικό δίσκο 
ξεβιδώνοντας το μπροστινό παξιμάδι. 
Επανατοποθετούμε το παξιμάδι και 
χρησιμοποιούμε το πιστόλι με το με-
ταλλικό δίσκο μικρότερης διαμέτρου, 
ώστε να εφαρμόζει στο κάτω μέρος 
της φύσιγγας. 
Γ)�Τσιμεντοειδή: Ξεβιδώνουμε την 
εμπρόσθια τάπα, βουτάμε το πιστό-
λι σε κουβά με καθαρό νερό, τραβώ-
ντας το έμβολο πάνω-κάτω, τουλάχι-
στον 2 φορές, ώστε να διαβραχεί το 
εσωτερικό του. Κατόπιν, με ένα ελα-
στικό πλαστικό δοχείο, γεμίζουμε το 
DUROSEAL 600 με το ανάλογο τσι-
μεντοειδές υλικό (τόσο όσο χρειάζε-
ται για να εργαστούμε 30 λεπτά) και 
βιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα με 
το ακροφύσιο, αφού το κόψουμε λο-
ξά, στο σημείο εκείνο που ενδείκνυ-
ται, προκειμένου να έχουμε το επιθυ-
μητό πάχος σφράγισης.
Μετά το τέλος της εφαρμογής, καθα-
ρίζουμε το πιστόλι επιμελώς με καθα-
ρό νερό. Διατίθενται και ανταλλακτικά 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ της DUROSTICK για διά-
φορες εφαρμογές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικούς στόκους, κόλλες σε 
μορφή πάστας και γενικότερα για κάθε υλικό που καθαρίζε-
ται δύσκολα από το πιστόλι, συνιστάται η χρήση της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΚΕΝΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ της DUROSTICK, η οποία εφαρμόζεται στο 
πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 14 σετ 4 τεμ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ�-�ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ για το πολυχρηστικό πι-
στόλι προώθησης DUROSEAL 600. 
Είναι υψηλής αντοχής στη συμπίεση, 
τους διαλύτες και τη συχνή χρήση.

Σετ 4 τεμαχίων (εικ.1,2), διάφορων 
εφαρμογών, για ‘σαλάμια’, ενέσιμες 
ρητίνες, εποξειδικούς στόκους, τσι-
μεντοειδή, ελαστομερή, πολυουρε-
θανικά σφραγιστικά κ.ά.
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