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PISTOL CU AER CALD - 1800W 

 
 

Prezentare generala: 
- Principala utilizare a pistolului cu aer cald o reprezinta strangerea tuburilor termocantractibile. 
- Pistolul mai poate fi utilizat si la: 

- modelarea si lipirea plasticului; 
- lipirea sau dezlipirea componentelor electronice; 
- pentru accelerarea procesului de uscare a vopselurilor si adezivilor; 
- aplicarea sau indepartarea autocolantelor; 
- pentru slabirea conexiunilor lipite; 
- deformarea articolelor din PVC, acril, polistiren, tuburi, placi si profile, etc. 

 
Prezentare produse: 

Nr. crt. Cod produs Denumire 

1 MF0027-10200 PISTOL AER CALD PT TUB TERMOCONTRACTIBIL 1800W 

 
 
Caracteristici tehnice: 
Standard* EN60335; EN61000; EN62233 

Tensiune nominala 220 ÷ 240 V ca; 50 Hz 

Putere nominala 1800 W 

Trepte de viteza 2 trepte 

Reglaj temperatura 
treapta I : 50 - 400°C 
treapta II: 50 - 550°C 

Debit de aer 
treapta I : 190 - 240 l/min 
treapta II: 310 - 450 l/min 

Material carcasa ABS 

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu 
produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind 
compatibilitatea electromagnetica. 

 
 
Instructiuni de utilizare, siguranta si protectie: 
- Inainte de a conecta pistolul la reteaua de alimentare, asigurati-va ca acesta este oprit, 

deoarece va genera caldura intr-un timp scurt. 
- Este indicat sa purtati manusi si ochelari de protectie, deoarece temperatura generata poate 

ajunge la 550°C. 
- Dupa utilizare, lasati pistolul sa se raceasca, inainte de depozitare. 
- Nu utilizati pistolul pentru uscarea animalelor, hainelor sau a parului. 
- Nu utilizati pistolul in apropierea materialelor inflamabile sau a gazelor. 
- Nu blocati sau acoperiti calea de iesire a aerului cald. 
- Nu se aplica in acelasi loc pentru o perioada lunga de timp. 
- Nu lasati pistolul nesupravegheat cand este pornit. 
- Pentru intretinerea pistolului, se recomanda stergerea cu o carpa uscata dupa fiecare utilizare 

(doar dupa ce pistolul s-a racit). Nu utilizati niciodata apa sau substante chimice pentru 
curatare. 

 
Instructiuni de ambalare: 
- Produsele sunt ambalate in cutii de carton individuale. 
- Pentru identificarea produselor, pe corpul acestuia si pe cutie sunt scrise codul si denumirea 

produsului. 
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Instructiuni de transport: 
- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a 

continutului. 
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse. 
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze. 
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul 

transportului. 
 
Instructiuni de manipulare: 
- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de 

manipulare. 
 
Instructiuni de depozitare: 
- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, 

fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic. 
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare. 


