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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η Ε ΙΔ ΙΚΗ  ΚΕΝΗ ΦΥΣ ΙΓΓΑ  της 
DUROSTICK είναι ιδανική για την προ-
ώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου 
υλικού, με την παράλληλη χρήση του 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓ-
ΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK. 
Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης 
εκροής του υλικού και της επαναχρη-
σιμοποίησής της, αφού καθαριστεί 
έγκαιρα με νερό μετά την ολοκλήρω-
ση της εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδιαίτερα πρακτικό για το χρήστη, που 
έχει στη διάθεσή του ένα έξυπνο και 
οικονομικό σύστημα σφράγισης και αρ-
μολόγησης, κατάλληλο για δεκάδες 
εφαρμογές.
Δύναται να χρησιμοποιηθεί με επι-
τυχία για την κάλυψη αρμών με υλι-
κά, όπως: χονδρόκοκκοι αρμόστοκοι 
DUROSTICK σε απορροφητικά διακο-
σμητικά τούβλα (εικ.1), ρουστίκ πλα-
κίδια και σκαπιτσαριστά μάρμαρα, για 
κόλλες επιπλοποιίας και οποιοδήπο-
τε υλικό σε μορφή πολτού. Αποτελεί 
οικονομική λύση για την κάλυψη αρ-

μολόγησης με εποξειδικά συστήματα, 
όπως EPOXY και DUROPOXY, ή για τσι-
μεντοειδή σφραγιστικά, όπως SUPER 
FLEX POWDER, για την προώθηση της 
ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης D-33 σε 
ρωγμές καθώς και για το D-1, με την 
προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος 
D-20 της DUROSTICK.

ΤΡOΠΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
Γεμίστε τη φύσιγγα και τοποθετήστε 
την τάπα στο πίσω μέρος.
Με ένα μαχαίρι ή λεπίδα αφαιρέστε τη 
μύτη στο άνω τελείωμα της βόλτας και 
βιδώστε το ακροφύσιο.
Τοποθετήστε τη φύσιγγα στο πιστόλι. 
Τραβήξτε το ακροφύσιο κατά μήκος του 
αρμού, έτσι ώστε να γεμίζει συνεχώς 
με σταθερή κίνηση.

2.2 Εργαλεία

DUROSTICK EIΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 48 φύσιγγες των 310ml 

Για την προώθηση σφραγιστικών
& στεγανωτικών υλικών

DUROSTICK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ Bαρέως τύπου 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πιστόλι προώθησης φύσιγγας, εξαι-
ρετικής αντοχής στην εκτεταμένη 
χρήση, με βαρέως τύπου σκανδάλη 
με  επαναφορά.
Διαφέρει από τα κοινά πιστόλια σιλι-
κόνης λόγω της ειδικά σχεδιασμένης 
του σκανδάλης και της ενισχυμένης 
του κατασκευής, που το καθιστούν 
κατάλληλο να προωθήσει με εξαιρε-
τική ευκολία ιδιαίτερα πηκτά και πα-
χύρρευστα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓ-
ΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK, 
είναι ιδανικό για την καλύτερη προ-
ώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστι-
κών και συγκολλητικών υλικών καθώς 
και ακρυλικών στόκων και σιλικόνης 
(εικ.1).

Είναι απαραίτητο, λόγω της εξαιρε-
τικής αντοχής του, να συνδυαστεί 
με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της 
DUROSTICK για την προώθηση χον-
δρόκοκκων αρμόστοκων DUROSTICK 
σε δεκάδες εφαρμογές, όπως: αρμο-
λόγηση απορροφητικών διακοσμητι-
κών τούβλων, ρουστίκ πλακιδίων και 
cotto, σκαπιτσαριστών μαρμάρων κ.ά.
Εξασφαλίζει καθημερινή εργασία χω-
ρίς διακοπή και προβλήματα.

ΤΡOΠΟΣ�ΧΡΗΣΗΣ
Τραβάμε το έμβολο πίσω και τοποθε-
τούμε τη φύσιγγα στο πιστόλι, αφού 
πρώτα την ανοίξουμε και κόψουμε 
λοξά το ακροφύσιο στο σημείο εκεί-
νο που ενδείκνυται, προκειμένου να 
έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγι-
σης. Κατόπιν πιέζουμε τη σκανδάλη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH

Το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της 
DUROSTICK προσφέρεται για τουλάχιστον 3.000 ώρες 
εργασίας, χωρίς την παραμικρή βλάβη ή πρόβλημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. εικ.�1

εικ.�1


