
MASTERGUN
Gebruikshandleiding



DE MASTERGUN KAN ALLE SOORTEN 1-COMPONENTPRODUCTEN  
IN 310 ML-VERPAKKING VERWERKEN.

Beschrijving van de onderdelen:
1. Persluchtpistool - maximum werkdruk = 8 bar.
2. Nylon zuiger voor producten in worstverpakking.
3. Aanpasring voor producten in worstverpakking.
4. Aanpasring voor niet-spuitbare metaal- en kunststofverpakkingen.
5. Uitwendige sproeikop voor breed uitsputterende structuur  

(vb. Volkswagen).
6. Uitwendige sproeikop voor fijn afgelijnde structuur (vb. Renault).
7. Inwendige sproeikop - wordt onmiddellijk op het patroon geschroefd.
8. Pneumatische fijnregeling voor hoeveelheid product.
9. Pneumatische fijnregeling voor druk op de sproeikop - enkel te gebruiken 

bij verspuitbareproducten.
10. Pistoolhendel.
11. Spanmoer.
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GEBRUIK VAN CARSEAL-SPRAY MET 
DE MASTERGUN.

• Snij het Carseal-Spray-patroon open 
aan de voorkant en bevestig de 
inwendige sproeikop (7). 

• Schuif naar keuze de uitwendige 
sproeikop (5) of (6) over de inwendige 
sproeikop (7).

• Sluit de MASTERGUN aan op de persluchtleiding -  
maximum werkdruk 5 bar.

• Open de voorste pneumatische regeling (9) volledig.
• Open de trekker (10).
• Open langzaam de achterste drukregeling (8).

!!! PAS OP: Indien het pistool is aangesloten op een leiding met werkdruk hoger 
dan 5 bar, mag de achterste drukregeling (8) NOOIT hoger staan dan stand ‘5’.
• Regel nu de volgende factoren om het gewenste structuureffect te 

bekomen : 
 1. voorste luchtregeling (9) 
 2. producthoeveelheid (8) 
 3. spuitafstand 

• Bij het beëindigen van de spuitgang is het aan te raden  
de trekker (10) zeer langzaam te lossen. 
In de voorste stand van de trekker zal enkel lucht vooraan toegevoerd 
worden, hierdoor worden de spuitkoppen automatisch gereinigd.

• Na gebruik, de sproeikop doorspuiten met de producttoevoer (8)  
volledig gesloten. De inwendige sproeikop op het patroon laten zitten. 
Uitgehard product kan gemakkelijk in de vorm van een prop verwijderd 
worden.

• Breng het patroon in het pistool (1) 
en bevestig spanmoer (11).
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VERWERKEN VAN CARSEAL OF ANDERE PRODUCTEN IN KUNSTSTOF 
OF ALUMINIUM 310ML KOKERVERPAKKING MET DE MASTERGUN.

• Patroon openen volgens de gegevens van de fabrikant.
• De door de fabrikant meegeleverde sproeikop monteren en afsnijden.
• Patroon in MASTERGUN (1) schuiven.  

Aanpasring monteren en spanmoer (11) opschroeven.

• Spanmoer (11) verwijderen. 
MASTERGUN aansluiten op de 
persluchtleiding (maximum werk- 
druk 8 bar) en ervoor zorgen dat 
de regeling (8) en (9) gesloten zijn. 
Trekker (10) openen en langzaam 
drukregelaar (8) openen totdat de 
zuiger in de voorste positie komt, 
trekker (10) loslaten.

• MASTERGUN (1) aansluiten op persluchtleiding - maximale werkdruk 8 bar.
• Voorste luchtregeling (9) gesloten laten en achterste regeling (8) langzaam 

opendraaien. 
• Trekker (1) openen en gewenste producthoeveelheid afstellen  

met regelaar (8).

VERWERKEN VAN PRODUCTEN IN 310 ML WORSTVERPAKKING 
MET DE MASTERGUN
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• Met schroevendraaier de nylon zuiger (3) monteren en  
zuiger zachtjes terugduwen.

• Aanpasring (3) of (4) monteren afhankelijk van de door de fabrikant 
geleverde spuitkop. Aanpasring (4) kan hiervoor in beide richtingen 
gemonteerd worden.

• Worstverpakking openen en spuitmond monteren volgens de gegevens 
van de fabrikant. Spuitmond op de gewenste opening afsnijden. 
Worstverpakking in MASTERGUN (1) schuiven en spanmoer (11) monteren.

• Voorste luchtregeling (9) gesloten laten en achterste regeling (8) langzaam 
opendraaien. Trekker (10) openen en gewenste producthoeveelheid 
afstellen met regelaar (8).
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