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Voorbereiding & aansluiting

Onderdelen aansluiten

1. Canister voor gebruik gedurende minimum 30 seconden
goed schudden of rollen
over de vloer. Bij gebruik de
canister altijd rechtop zetten.

2. Vergrendel het ErgoGrip
Pistool.

3. Monteer de gewenste spuittip
op het ErgoGrip Pistool en
bepaal de positie van de
spuittip.

4. Monteer het ErgoGrip Pistool
op de materiaalslang (grootste
aansluiting) en draai stevig
aan.

5. Koppel de materiaalslang aan
op de canister en draai stevig
aan.

6. Draai de kraan van de canister
langzaam open en controleer
op eventuele lekken (zie pag.
10).

7. Ontgrendel het ErgoGrip
Pistool in functie van de
gekozen spuittip.

8. Verspuit de lijm tot er een
mooi, egaal fijn spuitpatroon
gerealiseerd wordt.

9. Klaar om aan de slag te gaan.
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Reinigen & onderhoud

Reinigen & onderhoud
Frencken Remover 16 spray is een speciaal ontwikkeld kleurloos oplosmiddel voor o.a. het
reinigen van het ErgoGrip Pistool en de spuittips, anderzijds voor het reinigen van de materiaalslang, dit in combinatie met de Cleaning Adaptor. Remover 16 spray kan tevens gebruikt
worden voor het verwijderen van overtollige lijmvlekken als voor ontvetten van oppervlakken voor het verlijmen.

Monteer de rode spuitmond op de Remover 16
spray

Spuit voldoende oplosmiddel op de spuittip en wrijf
schoon met een zachte borstel (herhaal indien nodig)

1. Reinigen van de spuittip en het pistool
Reinig de spuittip steeds voor- en na gebruik. Dit zorgt ervoor dat u steeds het ideale spuitpatroon
krijgt, tevens is de installatie steeds klaar voor gebruik.
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Reinigen & onderhoud

3.
Reinigen (spoelen) van de materiaalslang bij volledige verstopping
Het spoelen van de materiaalslang hoeft alleen te gebeuren wanneer de lijm in de materiaalslang is
uitgehard of wanneer het spuitpatroon niet meer aan de verwachtingen voldoet, omwille van verstopte
materiaalslang.

1. Draai de kraan van de canister dicht

2. Spuit de materiaalslang volledig leeg tot er
geen lijm en drijfgas meer uitkomt

3. Koppel de materiaalslang los van de canister

4. Sluit de Cleaning Adaptor aan op de
materiaalslang en draai deze vast
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5. Sluit de Cleaning Adaptor op de Remover 16
spray aan (de materiaalslang vult zich direct
met het oplosmiddel)

6. Laat het oplosmiddel 24uur werken indien de materiaalslang volledig verstopt zit. Zodra u de reiniger
voldoende kunt doorspuiten is de materiaalslang vrij
van alle lijm (vloeistof moet helder zijn)

7. Sluit de materiaalslang aan op de canister

8. Spuit de materiaalslang volledig door, totdat
u weer een correct spuitbeeld krijgt
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Opslag

Opslag

1.

Vergrendel het ErgoGrip Pistool.

3. Draai de kraan van de canister NOOIT dicht.
De materiaalslang moet steeds onder druk
staan.
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2.

Reinig de spuittip (zie pag. 3)

4. Bewaar de canister op een droge plaats,
best bij +18°C tot +20°C. Positioneer de
canister niet rechtstreeks op een beton- of
tegelvloer.
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Verwerken lege canister

Verwerken lege canister
1. Voorzie steeds een nieuwe Frencken canister
alvorens de materiaalslang los te koppelen
van de lege Frencken canister.

7. Perforeer de lege canister via het zegelpunt
naast de kraan.

2. Spuit de Frencken Spray in canister volledig
leeg zodat er geen lijm en drijfgas meer uit het
ErgoGrip Pistool komt.
3. Draai de kraan dicht van de canister.
4. Spuit vervolgens de materiaalslang volledig
leeg tot er geen lijm en drijfgas meer uitkomt.
5. Koppel de materiaalslang los van de canister.
Sluit onmiddellijk de materiaalslang aan op
een nieuwe canister, dit om te vermijden dat
eventuele lijmresten uitharden in de materiaalslang. Draai vervolgens de kraan van de
nieuwe canister onmiddellijk open.
6. Draai de kraan van de lege canister open in
een goed geventileerde ruimte, teneinde er
zeker van te zijn dat alle drijfgas weg is.
8. Verwijder de gevarenstickers.

9. De canister wordt nu als oud ijzer beschouwd
en kan zo worden afgevoerd en verwerkt.
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Mogelijke problemen & oplossingen

Geen mooi spuitpatroon

1. Er is teveel druk: trek de trekker van het
ErgoGrip Pistool niet volledig open. Het
afstellen van het ErgoGrip Pistool gebeurt
door het regelen van de gekartelde moer.
2. Uitgedroogde lijmresten binnenin de spuittip.
Draai de spuittip van het ErgoGrip Pistool en
reinig deze met de Remover 16 spray tot alle
lijmresten in de spuittip verwijdert zijn.

3. De spuittip is versleten. Voor het verkrijgen
van een optimaal resultaat vervangt u de
spuittip elke 10 à 15 canisters.
4. De temperatuur van de canister is te laag. De
lijm is ideaal verwerkbaar bij een temperatuur
van +15°C tot +25°C.
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Mogelijke problemen & oplossingen

L ekken aan materiaalslang,
ErgoGrip Pistool en/of canister
Indien de materiaalslang lekt ter hoogte van een
van de koppelingen wil dit zeggen dat de koppelingen onvoldoende vast zitten. Draai de kraan van
de canister dicht en draai de koppelingen opnieuw
aan.

L ekkend ErgoGrip Pistool
De naald van het ErgoGrip Pistool wordt afgedicht
door middel van 3 conische afdichtingsringen.
Doordat er teveel druk ontstaat (vb.: trekker van
het ErgoGrip Pistool wordt volledig ingedrukt) kan
het ErgoGrip Pistool aan de achterzijde beginnen
te lekken. Draai de kleine moer zachtjes verder aan
tot het lekken stopt.

De aansluitingen voor de Materiaalslang op de
canister en het ErgoGrip Pistool zijn type gasaansluitingen zonder afdichtingsringen. Deze aansluitingen moeten volledig vastgedraaid worden tot de
slang op zijn minst niet meer draait op de koppelingen.

9

www.frencken1901.nl

10

Onderdelen & accessoires

Onderdelen & accessoires
Canister – 22,1 liter

Starterspakket

roze
transparant

• Canister CS 1428 Fine Fix spray, CS 1212 Classic
Spray of CS 1661 High Tack Spray
• ErgoGrip Pistool
• Materiaalslang
• Aandrukrol
• Cleaning Adaptor
• Remover 16 spray

ErgoGrip Pistool

Materiaalslang
4 meter

Spuittips – 40° - 65° - 95°
Spuitbreedte
40° (small: 5-10 cm)
65° (medium: 15-20 cm)
95° (large: 20-40 cm)
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Onderdelen & accessoires

Remover 16 spray

Cleaning Adaptor
Enkel te gebruiken bij
volledige verstopping
van de Materiaalslang

500 ml

Aandrukrol – 75 mm of 125 mm

75 mm

125 mm

Aandrukrol uitschuifbaar - 180 mm
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Aandrukrol compact - 100 mm

Notities

www.frencken1901.nl

12

Notities

13

www.frencken1901.nl

DEMONSTRATIE
Vraag een demo bij u op
locatie of in-house bij
Frencken aan?

De voordeligste verspuitbare contactlijm voor lichte toepassingen.
CS 1212 Classic spray

70080

transparant

canister

70084

transparant

startersset

Uiterst fijne verspuitbare contactlijm voor alle laminaten, fineer en hoogglans.
CS 1428 Fine Fix spray

70081

roze

canister

70083

transparant

canister

70085

roze

startersset

70086

transparant

startersset

CS 1661 High Tack spray

70082

transparant

canister

70087

transparant

startersset
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Uiterst sterke verspuitbare contactlijm voor het constructief verdubbelen
van alle brute plaatmaterialen, zelfs onder spanning.
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