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TUOTETIETOESITE

Sika® PowerCure Dispenser
Annostelupistooli PowerCure -liimamassoille

TYYPILL INEN TUOTETIETO
Tyyppi PowerCure 400 PowerCure 600
Pistoolityyppi Akkutoiminen annostelupistooli
Akkutyyppi 18 V DC Li-ioni ladattava akku
Aika täyteen lataukseen 2 Ah (M18B2)

3 Ah (M18HB3)
40 minuutin latausajalla
65 minuutin latausajalla

Laturityypit Katso kohta määräystenmukaisuus
Pursotusnopeus (portaaton säätö) maksimi 6 ml/s A

Pistoolin soveltuvuus PowerCure -pakkauskokoihin 400 ml PowerCure 
pakkaukselle

600 ml sekä 400 ml 
PowerCure pakkaukselle

Paino (sis. 18V / 2.0 Ah akku) sis. 18 V / 3.0 Ah akku 3.8 kg (pistooli + akku) 4.5 kg (pistooli + akku)
A) Riippuen annosteltavasta liimatyypistä ja lämpötilasta

KUVAUS
Sika® PowerCure Dispenser -pistooli on kehi-
tetty Sikan PowerCure kiihdytettyjen liima-
massojen käsin tapahtuvaa annostelua varten 
mm. tuotantolinjalla tapahtuviin liimauksiin, 
henkilöautojen ja raskaan kaluston lasilii-
mauksiin jälkimarkkinoilla sekä työmaalla ta-
pahtuviin ikkunaliimauksiin lasijulkisivuissa. 
Pistooli tarjoaa tarkan ja täsmällisen liiman 
annostelun ja on ominaisuuksiltaan vastaava 
tuotantolinjalla käytettävien pumppulaittei-
den kanssa. Laitteessa yhdistyy joustavat 
käyttötavat, ergonomia ja helppokäyttöisyys 
minimoidun pakkausjätteen kera.

TUOTTEEN EDUT
Helppo ja luotettava liimapakkauksen kiinni-
tys pistooliin

▪

Käyttökytkimellä sekä liukusäätimellä sää-
dettävä vaihteleva annostelunopeus

▪

Liimamassan valumisenestomekanismi▪
Hyvin toimiva annostelujärjestelmä▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sika® PowerCure Dispenser -annostelupistoo-
lissa tulee käyttää vain siihen tarkoitettuja Si-
kan PowerCure -liimatuotteita tuotekohtaisis-
sa tuotetietoesitteissä mainituissa käyttökoh-
teissa.
Sika® PowerCure Dispenser -annostelupistooli 
on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
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KUNNOSSAPITO
Pidä annostelupistooli puhtaana ja vältä pu-
dottamasta sitä. Tarkista aika ajoin alumiini-
putken ja muiden osien välyksetön kiinnitty-
vyys pistoolin runko-osaan.
Salli kuivumattomien liimapurseiden ensin 
kuivua pistoolin pinnalla ennen niiden poista-
mista käsin muovin pinnalta. Puhdistamiseen 
käytettävät liuotinaineet voivat aiheuttaa pis-
toolin muoviosissa jännityssäröilyä. Aika ajoin 
pyyhi alumiiniputken sisäpinta pehmeällä 
pyyhkeellä. Älä käytä työkaluja kuten ruuvi-
meisseliä tms. putken sisäpinnan puhdistami-
seen, sillä naarmut voivat aiheuttaa liimapak-
kauksen rikkoutumisen putken sisään.
Huomautus: annostelupistooli on suunniteltu 
enintään 20 PowerCure -liimapakkauksen tyh-
jentämiseen päivässä. Tätä suurempi määrä 
voi aiheuttaa laitteen ylikuumentumista ja lii-
allista kulumista johtaen sen lyhentyneeseen 
käyttöikään. Tarvittaessa suositellaan käyttö-
kohteen varustamista useammalla PowerCure 
Dispenser -annostelupistoolilla laitteen käy-
tön pitämiseksi suunnitellulla tasolla. Jatku-
vassa suurivolyymisessä tuotantolinjakäytössä 
suositellaan käytettävän liimamassan annos-
teluun soveltuvia pumppulaitteita pistoolien 
sijaan. Annostelupistoolin osat, jotka altistu-
vat normaalille kulumiselle, tarvitsee uusia ai-
ka ajoin, erityisesti päätysuojus ja lukitusren-
gas, Bajonettiholkki ja liitin sekä akku. Osat 
jotka rikkoutuvat normaalista kulumisesta ei-
vät kuulu takuun piiriin.

JÄLK IMARKKINOIDEN TUKITOIMET
Sika tarjoaa varaosia sekä yleisimpiä ongelma-
ratkaisuja pistoolin perushuoltoon osoitteessa 
www.sika.com/powercure. Varaosia pistooliin 
saa tilattua suoraan huoltoliikkeen kautta. Pis-
toolin vaatiessa korjausta huoltoliikkeessä, tu-
lee suomenkielinen "PowerCure jälkimarkki-
nat huoltopalvelu korjauspyyntölomake" täyt-
tää ja postittaa pistoolin kera lomakkeessa 
annettuun osoitteeseen, lisätietoja Sika Fin-
land Oy:stä. Lomake sekä luettelo saatavilla 
olevista varaosista yhteystiedoin löytyy Quick 
Reference Guide -käyttöohjeen taustapuolel-
ta osoitteesta www.sika.com/powercure.

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
Art. No. 671584   PowerCure 400 
220V AC.EU Plug (CEE 716) including UK 
power adapter (BS 1363). EN 60745-1:2009 
+A11:2010. Marking: CE / EAC
Art. No. 671579    PowerCure 600 
220V AC. EU Plug (CEE 716) including UK 
power adapter (BS 1363). EN 60745-1:2009 
+A11:2010. Marking:CE / EAC
Art. No. 671585    PowerCure 400 
110V AC. US Plug (AS 3112). CAN/CSA-C22.2 
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. Marking: 
CE / EAC
Art. No. 671581    PowerCure 600 
110V AC. US Plug (AS 3112). CAN/CSA-C22.2 
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. Marking: 
CE / EAC
Art. No. 671583    PowerCure 400 
220V AC. AUS Plug (NEMA 1-15). AS/NZS 
60745.1:2009. Marking: CE / EAC
Art. No. 671580    PowerCure 600 
220V AC. AUS Plug (NEMA 1-15). AS/NZS 
60745.1:2009. Marking: CE / EAC

L ISÄT IETOJA
Annetut tiedot on tarkoitettu vain yleisohjeik-
si. Neuvoja yksittäisiin käyttökohteisiin on 
pyynnöstä saatavilla Sika Industry tekniseltä 
osastolta. 
Seuraavat dokumentit on saatavilla osoittees-
sa www.sika.com/powercure.

Quick Reference Guide▪
Operator’s manual▪
Spare part manual▪
Basic Repair instructions▪

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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