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Fogpistoler och tillbehör

Fogpistoler och tillbehör
Pistoler för 300 ml patroner

SikaPistol-S
Enkel, prisvärd fogpistol för gör-det-självare.

Kraftlim Pistol H 245
Proffspistol för trög massa utvecklar 5 kN (500 kg
tryck). Antidroppfunktion i handtaget. Ställskruv för
förlängd livstid. För patroner även där
mixermunstycket ej är centrerat.

SikaPistol H40
Proffspistol för entreprenörer och hantverkare.
Mycket kraftig modell. Tryckavlastning i handtaget.

SikaPistol H14
Mycket stadig pistol för industri- och yrkesbruk.
Tryckavlastning i handtaget.

SikaYrkespistol Wexford
Kraftigare modell av metall för yrkesfolk. Försedd
med anti-dropp funktion.

SikaPistol T16X
Tryckluftsdriven pistol med regulator inbyggd i handtaget.
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Pistoler för 600 ml påsar

SikaPistol H2
Mycket kraftig modell för proffs och yrkesfolk.
Tryckavlastning i handtaget. Rör av kromat stål.

SikaBatteripistol
Uppladdningsbar pistol med variabel frammatningshastighet och mängdindikator. Laddningsaggregat
medföljer. Extra batteri som tillbehör. Kan även
användas för 300 ml patron.

SikaPistol-T20
Tryckluftsdriven pistol med kolvstång. Även för lösviktsmassor som sugs upp i pistolen. Rör av kromat
stål. Tryckregulator som tillbehör.

SIkaPistol MK5 Avon
Pistol för 0,55 och 0,6 liters påsar. Rör i aluminium.

SIkaPistol T22X
Tryckluftsdriven pistol utan kolvstång med regulator
inbyggd i handtaget. Tillverkad i aluminium vilket ger
låg vikt.
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Tillbehör

Fogpinnar
Fogpinnar av bok för glättning och avjämning av
fogmassor. 6, 10, 15, 20, 25 och 30 mm bredd.

Lagstiftning

Glättfix
Ett utomordentligt hjälpmedel för att åstadkomma
jämna och fina silikonfogar. För hålkäl, installationsfogar och golvfogar. Tillverkad av silikongummi.

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se
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