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TUOTEOMINAISUUDET ■  Paineilmakäyttöinen annostelija kaksikammioisille patruunoille 
 ■  Helppo käsitellä: helppo paineensäätö sekä annostelu 
 ■  Pieni työpaine riittää 
 ■  Turvallisuus: matalapaineinen eikä kontaktia injektioaineisiin 
 ■  Lähes huoltovapaa liuottimia ei tarvita puhdistamiseen 

SOVELLUKSET ■  Nopea ja kustannustehokas ratkaisu pieniin injektointeihin 
 ■  Injektointiin voidaan käyttää tuotteita, joiden sekoitussuhde on 1:1, 2:1 tai 4:1 (MC-Fastpack patruunat) 
 ■  Liimaavien kaksikomponentti tuotteiden asennukseen (esim. MC-Fastpack PU solid, MC-Fastpack EP 

solid, MC-AnchorSolid E820) 
 ■  Annostelu, sekoitus ja injektointi yhdellä laitteella 
 ■  Injektointi mahdollista myös pienissä ja vaikeakulkuisissa tiloissa 
 ■  Viemärirakenteille myös soveltuva (halkeamat, ontelot, saumat) 

TYÖOHJE Järjestelmäkuvaus: MC-Fastpack Power-Tool on asennustyökalu kaksikomponenttisille patruunoille, joiden 
sekoitussuhteet ovat 1:1, 2:1 ja 4:1. 

 Käyttöönotto: Kytke annostelija paineilmaletkuun ja tarkista, että letku lukittuu eikä ilmaa vuoda. MC-
Fastpack Power-Toolia käytettäessä 10 bar (vedetöntä ja öljytöntä ilmaa) on maksimipaine, jota ei tule 
ylittää. ”Minikomressori” riittää. Kun liipasinta painetaan, annostelija alkaa puristaa kasettia ja annostelu 
alkaa. Haluttu nopeus voidaan säätää työkalun paineensäätimestä. Kun haluttu määrä on annosteltu, 
liipasin vapautetaan ja painetaan punaista nappia kahvan takana, joka palauttaa pistoolin männät. 

 Kaksikammioisen patruunan valmistelu: Avaa liitinkierre patruunasta ja poista sulkunippa. Kiinnitä 
sekotinnokka patruunaan liitinkierteellä. Pidä patruuna pystyssä, siten ettei aineita valu patruunasta ulos. 
Kaikissa patruunoissa on suuremmassa kammiossa ohjainura (1:1/2:1 tai 4:1). Aseta patruuna ohjainuriin 
ja työnnä patruunapesään, kunnes kuulet kliksahduksen.  

 Tuotteen asentaminen: Paina liipasinta. Pistooli alkaa puristaa patruunaa ja punainen tilavuus mittari lähtee 
liikkeelle pistoolin kyljessä. Kun liipasimen vapauttaa puristuminen lakkaa.  

 Ennen tuotteen käyttöä injektointiin taikka liimaamiseen pursota massaa ulos sen verran, että havaitset 
selkeästi massan olevan sekoittunutta ulos tullessaan sekoitinnokasta. 

 Patruunan poisto: Saat poistettua patruunan pesästä painamalla harmaata painiketta kasetin alapuolella. ja 
liikuta patruunaa ylöspäin. 

 Kasetin ja mäntien poisto ja vaihtaminen: Irrota laite paineilmaletkusta. Paina kasetin sivuja ja poista 
kasetinpidin pistoolista.  

 Männät voidaan poistaa käyttäen 4 mm kuusiokoloavainta. Pienempi mäntä asennetaan aina alempaan 
työntövarteen, joka on lähempänä kahvaa. Asenna uusi kasettipidike yläpuolelta siten, että se kliksahtaa 
paikalleen. Kasetin poistopainike tulee olla ohjurin puoleisessa päässä.  

 Nyt paineilma voidaan kytkeä takaisin. 
 Turvallisuusohjeet: Lue ohjeet huolellisesti. Käyttöohjeiden tulee olla laitteen mukana. Kaikkia 

turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Valmistaja ei ole vastuussa turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.  
 Laitetta ei tule suunnata eläviin olentoihin.  
 Henkilösuojaimia tulee käyttää. Suojalasit, suojaavat vaatteet sekä hanskat tulee olla päällä. Käy läpi 

injektiotuotteiden käyttöturvatiedotteet ja noudata kulloinkin käytössä olevan aineen ohjeita taataksesi 
turvallisuutesi. Muista tarkistaa myös pakkausten etiketit lisäohjeiden varalta.  

 Pidä aina työpisteesi puhtaana ja järjestyksessä. Paineilmaletkujen tulee sijaita siten, etteivät ne aiheuta 
tarpeetonta kompastumisriskiä.  

 Jos laitetta ei käytetä, se tulee irrottaa paineilmasta. Paineilmaan kytkettynä puristin voi vahingossa 
aktivoitua ja männät voivat puristaa kädet taikka sormet kasetinväliin. Paineilmasäätimen irrottaminen tai 
muuntaminen on kiellettyä.  

 Testaaminen ja korjaaminen: Tietoa testaamisesta ja kuluvien osien vaihtamisesta löytyy käyttöoppaasta. 
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TEKNISET TIEDOT JA OMINAISUUDET 

Ominaisuus Yksikkö Arvo Muuta 
 

Maksimityöpaine bar 6,8   
 määrät  patruuna 
Sekoitussuhde  1 : 1 
patruunat  2 : 1  
  4 : 1  
Paino kg 2,5  
 

Injektointi paine bar 25 injektointipaine maksimissaan patruunan kärjessä 
Paineilman paine bar 10           
Äänenvoimakkuus dB lähes 83  
Patruunan tilavuus ml 400  

 
Toimituksen sisältö 1x MC-Fastpack Power-Tool 
 1x vaihtokasetti 4 : 1 
 1x ohjuri MC-Hammer Packer LP 12:een 
 1x Käyttöohjekirja MC-Fastpack Power-Tool 
 1x MC-Fastpack ohjekirja  
Varastointi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huomautus: Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat parhaan tietomme mukaan oikeita. Se ei kuitenkaan ole sitova. Se on mukautettava 
yksittäisen rakenteen vaatimuksiin, erityiseen käyttötarkoitukseen ja epätyypillisiin paikallisiin olosuhteisiin. Suunnittelijan/suunnittelijan on tarkastettava sovelluskohtaiset 
ehdot etukäteen, ja mikäli ne poikkeavat ilmoitetuista vakioehdoista, ne vaativat yksittäisen hyväksynnän. MC:n asiantuntijakonsulttien antama tekninen neuvonta ei korvaa 
tilaajan tai sen edustajien tarvetta rakennuksen tai rakenteen historiaan liittyvään suunnittelukatsaukseen. Tämän sivuston edellytyksenä on, että olemme vastuussa näiden 
tietojen oikeellisuudesta myynti- ja toimitusehtojemme puitteissa. Työntekijöidemme suositukset, jotka poikkeavat tietolomakkeissamme annetuista tiedoista, ovat meitä 
sitovia vain, jos ne on vahvistettu kirjallisesti. Kaikissa tapauksissa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja käytäntöjä, jotka kuvastavat nykyistä tekniikan tasoa. 
Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot koskevat alatunnisteessa mainitun maan yrityksen toimittamaa tuotetta. On huomattava, että muiden maiden tiedot voivat 
vaihdella. Asianomaisen ulkomaan tuoteselosteita on noudatettava. Viimeisintä teknistä tiedotetta sovelletaan aiempien, asianmukaisesti korvattujen versioiden ulkopuolelle. 
alatunnisteessa olevaa myöntämispäivää on noudatettava. Uusin versio on saatavilla meiltä pyynnöstä tai sen voi ladata verkkosivuiltamme. 


