PRODUKTOVÝ LIST

Sika® PowerCure Dispenser
Dávkovač pro lepidla PowerCure
TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE
Typ
Typ dispenseru
Typ baterie
Čas na plné nabití
Typy nabíječek
Rychlost vytlačování (variabilní)
Vhodné pro balení PowerCure
Hmotnost (vč. baterie 18 V / 2,0 Ah)

PowerCure 400
Provoz na baterie
18 V DC Li-ion
2 Ah (M18B2) 40 minut
3 Ah (M18HB3) 65 minut
Viz sekce Dodržování
maximum 6 ml/s A
400 ml
vč. 18 V / 3,0 Ah battery 3,8 kg

PowerCure 600

600 ml
400 ml
4,5 kg

A) Závisí na typu lepidla a teplotě

POPIS
VÝHODY
Sika® PowerCure Dispenser je určen pro ruční ▪ Snadná a spolehlivá aplikace
aplikaci urychlovaných lepicích systémů Sika v ▪ Díky spoušti ovládaná proměnná rychlost
výdeje
průmyslové výrobě, výměně automobilových
skel, přímém zasklívání v dopravě i pro insta- ▪ Prevence odkapu
laci oken na fasády budov. Poskytuje přesnost ▪ Dobře sladěné systémové řešení
a výkon špičkových čerpacích systémů, které
najdete na výrobních linkách. Kombinuje vysokou flexibilitu, ergonomii a snadnou manipulaci a minimalizuje plýtvání.
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OBLASTI POUŽITÍ
Sika® PowerCure Dispenser musí být použit
pouze s kompatibilními výrobky doporučenými společností Sika a pouze pro aplikace popsané v produktových listech příslušných lepidel.
Sika® PowerCure Dispenser je vhodný pouze
pro zkušené profesionální uživatele.

ÚDRŽBA
Udržujte dávkovač čistý a vyhněte se jeho
upuštění. Občas zkontrolujte, zda jsou trubice
a další části pevně připevněny k dávkovači.
Nechte nevytvrzené lepidlo vytvrdnout a poté
jej ručně odloupněte. Alkohol nebo jiná rozpouštědla mohou při čištění plastových částí
dávkovače způsobit popraskání napětím. Čas
od času otřete vnitřek trubice měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte nástroje jako
šroubováky, protože škrábance v trubici mohou způsobit prasknutí lepicí sady.
Dávkovač je určen k aplikaci více než 20 balení
lepidla denně. Rozsáhlejší používání může
způsobit přehřátí, nadměrné opotřebení a tím
i zkrácení životnosti zařízení. V případě potřeby lze počet aplikací denně na dávkovač snížit
pomocí dalšího dávkovače pro stejnou aplikaci. U větších množství produktu zvažte hromadnou aplikaci pomocí čerpadla. Součásti,
které jsou vystaveny běžnému opotřebení,
bude nutné čas od času vyměnit, zejména
kroužek, kryt s padem, zakončení rámečku a
baterii. Na součásti, které selžou v důsledku
běžného opotřebení, se nevztahuje žádná záruka.
Určená servisní střediska mohou opravit poškozené nebo opotřebované dávkovače. Náklady na opravu závisí na poškození a stáří zařízení.
PODPORA DOPRODEJŮ
Sika nabízí řadu náhradních dílů a také pokyny
k opravám pro základní opravy prostřednictvím online platformy na:
www.sika.com/powercure.
Náhradní díly lze objednat přímo u našich poprodejních partnerů. U složitějších oprav vyhledejte kontakt s jedním z našich poprodejních partnerů nebo s místním kontaktem Sika.
Kontaktní údaje a další informace o náhradních dílech najdete na zadní straně Stručné
referenční příručky nebo v příručce k náhradním dílům PowerCure, která je k dispozici na:
www.sika.com/powercure.
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DODRŽOVÁNÍ
Art. No. 671584 PowerCure 400
220V AC.EU Zástrčka (CEE 716) vč. UK napájecího adaptéru (BS 1363). EN 60745-1:2009
+A11:2010. Značení: CE / EAC
Art. No. 671579 PowerCure 600
220V AC. EU Zástrčka (CEE 716) vč. UK napájecího adaptéru (BS 1363). EN 60745-1:2009
+A11:2010. Značení:CE / EAC
Art. No. 671585 PowerCure 400
110V AC. US Zástrčka (AS 3112). CAN/CSAC22.2 No 60745-2:2007 + U1:2010-01 +
U2:2011-03 + U3:2013-5 UL 60745-1:2007
+R:2010-01 + R:2010-06 + R:2011-03 +
R:2013-05. Značení: CE / EAC
Art. No. 671581 PowerCure 600
110V AC. US Zástrčka (AS 3112). CAN/CSAC22.2 No 60745-2:2007 + U1:2010-01 +
U2:2011-03 + U3:2013-5. UL 60745-1:2007
+R:2010-01 + R:2010-06 + R:2011-03 +
R:2013-05. Značení: CE / EAC
Art. No. 671583 PowerCure 400
220V AC. AUS Zástrčka (NEMA 1-15). AS/NZS
60745.1:2009. Značení: CE / EAC
Art. No. 671580 PowerCure 600
220V AC. AUS Zástrčka (NEMA 1-15). AS/NZS
60745.1:2009. Značení: CE / EAC

DALŠÍ INFORMACE
Informace zde uvedené jsou poskytovány
pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání
od technického oddělení Sika Industry.
Další dokumentace je k dispozici online pod
následujícím odkazem www.sika.com/powercure.
▪ Stručná referenční příručka
▪ Příručka obsluhy
▪ Příručka náhradních dílů
▪ Základní instrukce pro opravy
PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a
použití výrobků společnosti Sika koncovými
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu
řádného skladování, nakládání a používání za
běžných podmínek v souladu s doporučeními
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z
těchto informací ani z písemných doporučení
či jiného poskytnutého poradenství žádnou
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých
výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy
povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na
www.sika.cz .

