
PENOSIL Sealant Manual Gun 310 ml 
    

Toote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldus    
 
Silikoonipüstol millel on pikendatud käepidemed säästmaks käelihaseid.  
Sobib kõikidele hermeetikutele (silikoon, akrüül, hübriid jne.)mis on pakendatud 310 
ml tuubi. 
    

OmadusedOmadusedOmadusedOmadused 

Pikendatud käepidemed säästmaks käelihaseid 
Karastatud tõukevarras ja sidur 
Pöörlev padrunihoidja 
Maksimaalne tõukejõud: 250 kgf 
Tõukejõu suhe: 18:1 
Püstoli kaal: 850 g 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PENOSIL Sealant Manual Gun 600 ml 
 
Toote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldus    
 
Silikoonipüstol millel on pikendatud käepidemed säästmaks käelihaseid.  
Sobib kõikidele hermeetikutele (silikoon, akrüül, hübriid jne.)mis on pakendatud 600ml 
fooliumpakki.    
    
OmadusedOmadusedOmadusedOmadused    
 
Pikendatud käepidemed säästmaks käelihaseid 
Käepidemed on kaetud PVC kattega 
Pöörlev padrunihoidja 
Karastatud tõukevarras ja sidur 
Pöörlev padrunihoidja 
Maksimaalne tõukejõud: 300 kgf 
Tõukejõu suhe: 18:1 
Püstoli kaal: 1170 g 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300PENOSIL Sealant Pneumatic Gun 300----600 ml600 ml600 ml600 ml    
 
Toote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldus    
 
Mudel on innovatsiooniline oma käepideme asetuse poolest. Kuna käepide on 
paigutatud keskele siis just see kindlustab püssi täiusliku tasakaalu ja ergonoomika. 
Tänu sellele on silikoonipüssi võimalik kasutada ka vaid ainult ühe käega.  
 Teiseks võimaldab see mudel kiiresti vahetada foolimpakki kuna on varustatud suure 
eesmise mutter tüüpi rõngaga mida on lihtne ära keerata.  
 See mudel on varustatud rõhuseadeventiiliga mida saab reguleerida täpselt 
seaderõhuni mis võimaldab pidevat sujuvat väljapressimiskiirust ja -tugevust. 
Silikoonipüstolil on eriline väga elastsest plastikust kolb mis on tihedalt toru õõnsuses 
ja lubab fooliumpakendit järk-järgult suruda. 
 Püstol on varustatud kiire toimega vabastusklapiga mis on paigutatud toru tagaküljele 
toru sisse ning võimaldab seda tüüpi püstolil töötada äärmise puhtuse ja täpsusega.  
See tähendab seda, et kui vabastate päästiku laseb see klapp õhku läbi ja hoiab ära 
hetkelise ülerõhu ning seega lõpetab koheselt materjali väljutamise. Tänu sellele saate 
teha tööd kiirelt ja puhtalt ilma ennast ja tooteid määrimata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PENOSIL Foam Gun S1 
 

Toote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldus    

Polüuretaanvahu püstolaplikaator on konstrueeritud polüuretaanvahu 
professionaalseks pihustamiseks montaažitöödel, akende-, uste paigaldamisel ja 
muudel erinevatel juhtudel. 

• Ökonoomne kasutus, ehk vahu täpne doseerimine  
• kerge ja vaevatu käsitsemine 
• pikk toru suue mille saab varustada pikendustega  
• teritatud roostevabast terasest nõel  
• kerge puhastada  
• vahuvoolu reguleerimine 
• Tugev ja vastupidav konstruktsioon  
• püstolil kaasas 4 püstolitoru pikendust: 2× pikkus 200 mm, 2× pikkus 50 mm  
• lahustitele vastupidav, kerge nailonist käepide  
• universaalne adapter mis on kaetud tefloniga lihtsustab puhastamist 
• roostevabast terasest nõel mis on kaetud tefloniga hoiab ära püstoli ummistumise 

    

KasutusaladKasutusaladKasutusaladKasutusalad 

Vahupüstol on äärmiselt sobiv laialdaselt saadaolevate polüuretaanvahu balloonide 
keskkonnasõbralikuks ja säästlikuks kasutamiseks. Tänu vahuvoolu reguleerimise 
võimalusele sobib montaaživahupüstol vahu kontrollitud pihustamiseks ja vuukide 
täpseks täitmiseks. Seega muudab antud püstol uste-, akende-, aknalaudade-, 
soojustusplaatide- jm ehituskonstruktsioonide paigaldamise ja tihendamise kiireks, 
lihtsaks, täpseks 
ja ka ohutuks tegevuseks. 

 

 



 

PENOSIL Premium Foam Gun P1 
 
Toote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldusToote kirjeldus    
 
50mm pikema toruga polüuretaanvahu püstolaplikaator on konstrueeritud 
polüuretaanvahu professionaalseks pihustamiseks akende ja uste paigaldamisel ning 
muudel erinevatel juhtudel. 
  

• Ökonoomne kasutus, ehk vahu täpne doseerimine  
• kerge ja vaevatu käsitsemine 
• pikk toru suue mille saab varustada pikendustega  
• teritatud roostevabast terasest nõel  
• kerge puhastada  
• vahuvoolu reguleerimine 
• Tugev ja vastupidav konstruktsioon  
• püstolil kaasas 4 püstolitoru pikendust: 2× pikkus 200 mm, 2× pikkus 50 mm  
• lahustitele vastupidav, kerge nailonist käepide  
• universaalne adapter mis on kaetud tefloniga lihtsustab puhastamist 
• roostevabast terasest nõel mis on kaetud tefloniga hoiab ära püstoli ummistumise 

    

KasutusaladKasutusaladKasutusaladKasutusalad 

Vahupüstol on äärmiselt sobiv laialdaselt saadaolevate polüuretaanvahu balloonide 
keskkonnasõbralikuks ja säästlikuks kasutamiseks. Tänu vahuvoolu reguleerimise 
võimalusele sobib montaaživahupüstol vahu kontrollitud pihustamiseks ja vuukide 
täpseks täitmiseks. Seega muudab antud püstol uste-, akende-, aknalaudade-, 
soojustusplaatide- jm ehituskonstruktsioonide paigaldamise ja tihendamise kiireks, 
lihtsaks, täpseks 
ja ka ohutuks tegevuseks. 

 

 


