
WŁAŚCIWOŚCI
 elektroniczna regulacja temperatury, 

dzięki nowoczesnej technice PTC
 duża wydajność przy niskim zużyciu 

energii
 posiada termicznie izolowaną dyszę
 wykonany z odpornego na wstrząsy 

 tworzywa
 do zastosowań zarówno amatorskich 

 jak i w pracach profesjonalnych
 w komplecie znajduje się metalowa 

 podstawka i 6 wkładów klejowych 
 Pattex Hot Sticks

ZASTOSOWANIE
Pistolet termiczny z wkładami do klejenia na gorąco, szybkich 

napraw. Do klejenia drewna i materiałów drewnianych, metalu 

i tworzyw sztucznych np.: ABS, twarde PCW. Przykłady zastoso-

wania:

– przytwierdzanie listew drewnianych,

– mocowanie przewodów,

– prace dekoratorskie i tapicerskie,

– łączenie ram obrazów.

Klejone powierzchnie muszą być odporne na temp. +1900C. 

Nie stosować do klejenia miękkiego PCW, PP, PE, teflonu oraz 

styropianu (można przyklejać styropian do innych materiałów, 

jeżeli gorący klej naniesiemy na podłoże, a nie na styropian).

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, całkowi-

cie wolne od kurzu, rdzy, oleju, smaru i wilgoci..Klejone po-

wierzchnie należy odtłuścić. Dla uzyskania lepszej przyczep-

ności kleju należy zmatowić, uszorstnić klejone powierzchnie. 

 
WYKONANIE 

Zamocować podstawkę a następnie wprowadzić wkład klejo-

wy do kanału. Podłączyć pistolet do sieci i nagrzewać przez 

8-10 minut. Naciskając delikatnie język spustowy nanosić klej 

jednostronnie na sklejane materiały. Po rozgrzaniu klej można 

nanosić punktowo lub w formie paska. Części należy natych-

miast połączyć i docisnąć krótko, lecz mocno. Po 2 minutach 

sklejenie jest twarde i obciążalne. Materiały, które szybko sty-

gną, np. metal, kamień, muszą zostać uprzednio rozgrzane. 

Przy klejeniu nad głową lub na powierzchniach pionowych na-

leży wziąć pod uwagę, że klej może kapać.

Elementy klejone mogą być rozdzielone po ponownym ogrza-

niu. Do pistoletu pasują wszystkie standardowe wkłady o śred-

nicy 11 mm. Najlepsze efekty osiąga się stosując klej termicz-

ny Pattex Hot Sticks. 

Podczas przerw w pracy dłuższych niż 30 minut należy wyłą-

czyć zasilanie pistoletu. Po zmianie wkładu klejowego na nowy 

odczekać 1 minutę, aż klej rozgrzeje się. Zbyt szybki posuw 

może zapchać kanał pistoletu. Nie należy wtedy przepychać go 

siłą tylko zaczekać aż pistolet sam rozgrzeje klej.

Po użyciu stawiać pistolet na podstawce. Należy pamiętać, że 

rozgrzany klej może kapać na podłoże.
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UWAGA
– nie używać pistoletu do klejów ciekłych lub w paście,

– dysza oraz klej mogą osiągać temperaturę do 1700C. Ist-

nieje niebezpieczeństwo poparzenia. W przypadku kontak-

tu ze skórą schłodzić natychmiast pod strumieniem zimnej 

wody. Nie usuwać samemu kleju ze skóry. Skontaktować 

się z lekarzem,

– trzymać poza zasięgiem dzieci,

– nie otwierać pistoletu. Istnieje niebezpieczeństwo poraże-

nia lub poparzenia,

– nie zamoczyć pistoletu,

– nigdy nie używać uszkodzonego pistoletu.

ZALECENIA
Producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów tech-

nicznych.

Pistolet powinien być używany zgodnie z instrukcją.

Pistolet objęty jest gwarancją na wady fabryczne przez 1 rok 

od daty zakupu.

SKŁADOWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opako-

waniach, w chłodnym i suchym miejscu. 

OPAKOWANIA
Opakowanie zawierające pistolet termiczny Pattex Hot Pistol 

i 6 wkładów klejowych Pattex Hot Sticks.

DANE TECHNICZNE
Napięcie: 110-240 V

Moc: podczas nagrzewania 70 W 

 podczas pracy 30 W

Czas nagrzewania: 8-10 min

Średnica wkładów: około 11 mm

Temperatura pracy: 1700C


