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PFT JETSET
UNIVERZÁLNÍ SADA NA STÍKÁNÍ A LEPENÍ

Popis funkce

Rozsah pouití

Pednosti na první pohled

Jednoduchá obsluha: otevete
kohout – a malta tee. Zavete
kohout a vypnete stroj.
Stíkací zaízení PFT s automatickm
tlakovm vypínáním se skládá ze spojky
hadice na maltu LW 24, snímae tlaku
se typólovm konektorem, dálkového
ovládání a kulového kohoutu se spojkou
GEKA. V závislosti na zpsobu pouití
lze pipojit ke stíkacímu zaízení rzné
nástavce. Jestlie je kulov kohout
zaven, vzrstá tlak malty ve
stíkacím zaízení, sníma tlaku zjistí
zven tlak malty a vyle odpovídající
signál do dálkového ovládání, které
automaticky zapne nebo vypne
píslun stroj PFT.



Kufík, dv provedení, ti stíkací
nástavce, pt moností: Kufík PFT
JETSET pro spárování, vylévání
a lepení, abyste mohli pracovat i v
budoucnosti tak racionáln a bezpen
jako nikdy pedtím!
 Nejvyí bezpenost a
nejjednoduí manipulace díky
automatickému vypnutí stroje
v závislosti na tlaku: Stroj je
okamit zastaven – ádn tlak
v potrubí.
 Nesprávné ovládání je vyloueno.
 Nedochází k dodatenému
zvtování objemu: istá práce,
bez ztrát materiálu
 Rychlé pestavní díky spojce
GEKA






Nanáení lepicí malty na desky
zateplovacího systému
Rychlé a spolehlivé vyplnní
zárubní a dutin
Nástavec na jemnou omítku
umouje v nkolika sekundách
zmnit stíkací a lepicí pistoli PFT
na pístroj na stíkání jemné
omítky.
Dekorativní omítku lze snadno
zpracovat s nástavcem pro
dekorativní omítky.
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MADE IN GERMANY

Vechna práva a právo technické zmny
vyhrazeny. Nae záruka se vztahuje pouze na
bezchybné vlastnosti naich stroj. Vekeré
údaje o spoteb, mnoství, provedení a
vkonech byly zjitny v praxi a nemohou bt
bez dalího pevzaty v pípad odlinch
podmínek. Dále platí vdy pokyny vrobce
materiál. Zmny, petisky a mechanické
rozmnoování vetn ástí textu musí bt
schváleny spolenosti Knauf PFT GmbH & Co
KG.
PFT JETSET–D/03.10/PFT

Knauf PFT
Technická horká linka:
+420 733 100 531
Telefon + 420 272 110
Fax +420 272 110 132
pft@knauf.cz
www.pft.eu

PFT JETSET
Obj. .

Popis

00 02 03 88

PFT JETSET kompl. s prodluovacím kabelem dálkového
ovládání
Základní vybavení:
-

Lepicí pistole s odpojením v závislosti
na tlaku pro vyplování zárubní a lepení
izolaních desek

prodluovací kabel 25 m
pro dálkové ovládání s konektorem a spojkou

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

-

vstruník s drákem nástroj JET SET

-

válcov kartá z nylonu, Ø 0,25 mm, d rát Ø 1,6 mm
s okem

-

isti trysek Ø 5,0 mm

-

pnová koule Ø 30 mm pro RONDO 25 mm

-

nástavec na jemnou omítku na lepicí pistoli

-

tryska na jemnou omítku S Ø 14 mm

-

tryska na jemnou omítku S Ø 12 mm

-

nástavec na dekorativní omítku na lepicí pistoli s tryskou
Ø 10 mm

-

nástavec na lepidlo na lepicí pistoli

-

lepicí pistole s odpojením v závislosti na tlaku

-

kabel dálkového ovládání 20 cm JETSET

-

kabel dálkového ovládání 35 cm s osvtlenm vypínaem

-

plastov kufík s ernmi vlokami JETSET

Lepicí pistole s odpojením
v závislosti na tlaku pro dekorativní
omítku pro nástik jemnch spodních a
vrchních omítek s malm mnostvím
vzduchu

Lepicí pistole s odpojením
v závislosti na tlaku pro jemnou
omítku pro nástik jemnch spodních a
vrchních omítek s malm mnostvím
vzduchu

Knauf Gips KG
Trockenbau-, Gipsputz- und Boden-Systeme

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Dämmstoffe GmbH
Polystyrol-Dämmstoffe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Insulation GmbH
Glaswolle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards,
Perlit

