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Toepassingsgebied

Reiniging c.q. desinfectie met ontvetter, ontkalker, desinfectiemiddelen,
zuren en alkalische reinigingsmiddelen.
•
•
•
•
•
•

Grote keukens en waar voedingsmiddelen worden bereid.
Voedingsmiddelenindustrie
Werkplaatsen en fabrieken
Sanitaire ruimtes en zwembaden
Garagebedrijven en benzinestations
Auto’s, vrachtauto’s e.a. vervoersmiddelen
Vererpakking

1. Pistoolgreep met snelkoppeling
2. Complete doseerkop
3. Schuimstuk
4. Chemicaliënreservoir
5. Aanzuigpijpje met zeef
6. Koppelingsnippel
7. Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens

Waterdruk
Doorstroming
Verdunningsstaffel
Wateraansluiting
Verzorging

:
:
:
:
:

normale waterdruk is toereikend
5.68 liter per minuut, instelbaar door instelschroef aan de pistoolgreep.
1:10 / 1:20 / 1:32 / 1:64 / 1:128
Watersluiting ( ½“ of ¾“) met tuinslangkoppeling
na gebruik het reservoir legen en met stromend water reinigen.

Samenstelling

Bevestig het aanzuigpijpje met zeef aan de onderzijde van de doseerkop en sluit de pistoolgreep met de snelkoppeling
op de doseerkop aan. Monteer vervolgens het schuimstuk op de doseerkop, deze moet hoorbaar in elkaar passen.
Vul het reservoir met vloeibaar reinigingsconcentraat en schroef met de doseerkop het reservoir dicht.
ATTENTIE: Houd het schuimkanon altijd in verticale positie om het wegstromen van reinigingsconcentraat te voorkomen.
Door het draaien van de instelradertjes worden de verdunningsstaffels ingesteld.
Voor de verdunning: zie onderstaande tabellen met staffels.
Bij stromend water worden de chemicaliën automatisch in de voorgeprogrammeerde concentratie gemengd.
Van een juiste menging moet de pistoolgreep geheel ingedrukt worden. Het schuimkanon is met een schuimstuk uitgerust,
die aan de doseerkop gemonteerd moet worden.
Het schuimstuk zuigt bij het doorstromen van de vloeistof, lucht aan en zorgt voor een stabiele schuimtoevoer.
De sproeier van het schuimstuk is een vlakke sproeier, die zowel in horizontale als in verticale stand geplaatst kan worden.
Om een sterke straal met weinig schuimvorming te creëren, moet men het schuimstuk demonteren.
Om krachtig na te kunnen spoelen moet men de pistoolgreep en de doseerkop van de snelkoppeling losmaken.
Om slechts met weinig water na te kunnen spoelen draait U slechts de instelschijf op nul. Er wordt dan geen concentraat meer aangezogen.
BELANGRIJK: Na gebruik demonteert U het schuimkanon. (Het concentraat weer in de originele verpakking legen)
en ieder onderdeel grondig reinigen met stromend water!!!
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* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.
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