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1 - SKLADOVÁNÍ

Skladujte kartuše ve vertikální
poloze, mimo vliv vlhkosti, při
teplotě 15-25 °C v neotevřených
originálních baleních.

ADEKIT kartuše jsou ve 2 provedeních:

1/1 otevřete proražením plastového 
víčka na plochém rovném povrchu.
Toto víčko odstraňte a vhoďte do 
odpadu. Nesmí být vráceno na kartuši.

Vložte kartuši do vhodné pistole. 
U některých kartuší je třeba dávat 
pozor na směr vložení kartuše. 
Zejména se to týká velikosti pístu
(pro 2/1 karuši). Pro použití 400cc
kartuší se doporučuje místo
manuálních použít pneumatické pistole. 

Před vlastním slepováním je důležité
odstranit asi 5 cm produktu ze začátku 
směšování. Tímto se zajistí, že budete
dále pracovat s dokonale 
promíchanou směsí.

Nejprve je nutné vytlačit materiál,
až každý z obou komponentů
vyteče ven z kartuše. 

Jakmile se vyrovnají písty, nainstalujte
směšovač našroubováním nebo 
vložením a pootočením. Některé
systémy mají klíč k zajištění správné
polohy směšovače.

2/1 otevřete manuálně vytržením
plastové záslepky. Ta se dá do '
odpadu. Nesmí být vrácena
zpět na kartuši.

7 - LEPENÍ

Proveď lepení dle uváděných hodnot v technickém listu 
,,open time" a ,,handling time".

9 - SKLADOVÁNÍ OTEVŘENÝCH KARTUŠÍ

Po ukončení lepení je nutné zanechat směšovač na kartuši.
Tímto se zabezpečí potřebné utěsnění a uchování zbytku
produktu k dalšímu použití. 
Otevřenou kartuši je potřeba skladovat ve svislé poloze,
chránit před vlhkostí, při teplotě 15-25 °C.

8 - ČÍŠTĚNÍ PO KRÁTKODOBÉM ZASTAVENÍ      
LEPENÍ

Pokud se vyskytne přestávka v lepení, je nutné zajistit, aby 
produkt byl stále kvalitní pro další pokračování.
- Pokud je přestávka kratší než polovina ,,open time": lze  

pokračovat okamžitě.
- Pokud je přestávka delší jak polovina,,open time": napřed  

vyčistěte směšovač a pak pokračujte v lepení.
- Pokud je produkt vytvrzený na konci směšovače, je nutné  

směšovač zcela vyměnit.

3 - UMÍSTĚNÍ DO PISTOLE

2 - OTEVŘENÍ KARTUŠÍ

5 - PŘIDĚLÁNÍ SMĚŠOVAČE

6 - ODSTRANĚNÍ ZAČÁTKU SMĚSI

4 - VYROVNÁNÍ PÍSTŮ
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