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Instrukcja techniczna IN 928 001

Data: 2017-10-09KOSTER Pompa do żelu poliuretanowego

Pompa elektryczna do wykonywania iniekcji żelem poliuretanowym
KÖSTER PUR Gel
Właściwości
Pompa do żelu poliuretanowego KÖSTER Gel Pump przeznaczona
jest do wykonywania iniekcji żelem poluretanowym KÖSTER PUR Gel.

Dane techniczne
Wymiary  
Szerokość 68 cm
Wysokość 78 cm
Głębokość (po złożeniu) 95 cm
Depth 140 cm
Waga 60 kg
Ciśnienie robocze ok. 20 bar
Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
Zasobnik na żel 5 kg
Wysokość podawania 2 m
Długość węży roboczych 5 m
Wydajność(100 % z obydwu stron) ok. 2.5 l / min
Proporcje mieszania 1:1 to 1:12

Sposób wykonania
Proporcje mieszania składników
Proporcje mieszania

żel: woda
razem Wydajność

l / min.
1 : 1 2 Liter 1.67
1 : 2 3 Liter 2.50
1 : 4 5 Liter 2.08
1 : 5 6 Liter 2.00
1 : 8 7 Liter 1.88

1 : 10 11 Liter 1.83
1 : 13 14 Liter 1.79

Opakowania
IN 928 001 sztuka

Środki ostrożności
W czasie pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązujących przy obsłudze ciśnieniowych urządzeń
elektrycznych.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER PUR Gel Art. nr IN 285
KÖSTER Wedia Lanca iniekcyjna do żeli Art. nr IN 924 001
KÖSTER Wedia Lanca iniekcyjna Art. nr IN 926 001
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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