
MASTERGUN
BRUGERMANUAL



MASTERGUN KAN HÅNDTERE ALLE FORMER FOR ENKELTKOMPONENT 
PRODUKTER I 310 ML EMBALLAGE.

Beskrivelse af delene:

1. Trykluftpistol - maksimalt arbejdstryk = 8 bar.
2. Nylonstempel til produkter i poseemballage.
3. Adapter til produkter i poseemballage.
4. Adapter til ikke-sprøjtbar produkter i metal- eller plastemballage.
5. Udvendig dyse til en stor kornstruktur 
6. Udvendig dyse til en finkornet struktur 
7. Indvendig dyse til at skrue på patronen.
8. Pneumatisk regulator for produktmængde.
9. Pneumatisk regulator til tryk på dysen -  

må kun anvendes til sprøjteprodukter.
10. Håndtag.
11. Spændemøtrik.



BRUG AF TT536 S&B SPRAY MED 
MASTERGUN.

• Skær patronen op fra forsiden og 
fastgør den indvendig dyse (7). 

• Skub den udvendige dyse (5) eller (6) 
over den indvendige dyse (7). 

• Tilslut MASTERGUN til trykluftledningen - maksimalt arbejdstryk 5 bar.
• Åbn den forreste pneumatiske betjening (9) helt.
• Åbn aftrækkeren (10).
• Åbn langsomt den bageste trykregulering (8).
!!! BEMÆRK: Hvis pistolen er tilsluttet et arbejdstryk på mere end 5 bar, må den 
bagerste trykregulering (8) ALDRIG indstilles højere end position “5”.
• Nu reguleres følgende faktorer for at opnå den ønskede 

struktureringseffekt: 
 1.kontrol af forreste luftregulator (9) 
 2. produktmængde (8) 
 3. sprøjteafstand 

• Ved afslutningen af sprøjteforløbet anbefales det at slippe aftrækkeren 
(10) meget langsomt. Når aftrækkeren er i fremadrettet position, tilføres 
der kun luft foran. Derved renses dyserne automatisk.

• Efter brug skal dysen pustes igennem med produktindtaget (8) helt 
lukket. Lad den indre dyse sidde på patronen. Det hærdede produkt kan 
let fjernes som en prop. 

• Indsæt patronen i pistolen (1) og 
fastgør klemmemøtrikken (11).



ANVENDELSE MED ANDRE PRODUKTER I 310 ML PLAST- ELLER 
ALUMINIUMSPATRONER MED MASTERGUN.

• Åbn patronen i henhold til producentens anvisninger.
• Monter og skær den af fabrikanten medfølgende dyse af.
• Skub patronen ind i MASTERGUN (1). Monter adapteren, og skru 

spændemøtrikken (11) på.

• Fjern spændemøtrikken (11). Tilslut 
MASTERGUN til trykluft (maksimalt 
arbejdstryk 8 bar) og sikrer, at 
regulatorerne (8) og (9) er lukket. 
Åbn aftrækkeren (10), og åbn 
langsomt trykregulatoren (8), indtil 
stemplet når den forreste position, 
slip aftrækkeren (10).

• Tilslut MASTERGUN (1) til trykluftledningen - maksimalt arbejdstryk 8 bar.
• Lad den forreste luftregulering (9) være lukket, og åbn langsomt den 

bagerste luftregulering (8). 

ANVENDELSE MED ANDRE PRODUKTER I POSEPAKNINGER 
PÅ 310 ML MED MASTERGUN



• Sæt nylonstemplet (3) på med en skruetrækker,  
og skub stemplet forsigtigt tilbage.

• Monter adapteren (3) eller (4) afhængigt af den dyse, der er leveret af 
producenten. Adapter (4) kan monteres i begge retninger til dette formål.

• Åbn poseemballagen, og monter dysen i henhold til producentens 
anvisninger. Skær mundstykket af ved den ønskede åbning. Skub 
poseemballagen ind i MASTERGUN (1), og fastgør spændemøtrikken (11).

• Lad den forreste luftregulering (9) være lukket, og åbn langsomt den 
bagerste luftregulering (8).  Åbn aftrækkeren (10) og indstil den ønskede 
produktmængde med regulatoren (8).
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