
Kenmerken & Voordelen

•Geschikt voor kneedbare pastas en vloeistoffen met een hoge viscositeit
• Ontworpen voor  alle  patronen van 300 ml , tweecomponenten patronen 250 ml - 280ml   

en zakken van 400ml
• De zuiger laat een uitpersing toe zonder het risico te lopen dat er luchtbellen in het product 

komen

Product info

KENT Air Piston gun is ideaal voor het gebruik van produkten met een hoge viscositeit 

zoals Screenfix+ en de Rapid Bond, geeft eveneens de zekerheid dat er bij uitpersing 

geen luchtbellen in het product komen.

Het pistool kan gebruikt worden voor patronen en zakken.

Technische Info:

Druk: 6 bar / 87 psi = 1.696

7 bar / 101 psi = 1.978

8 bar / 116 psi = 2.260 newton

Max druk: 8 bar

Gewicht: 1,9 kg

Label code: 00

Douane code: 8424 2000

Hints & Tips

Air Piston Gun 85669 00

Air Piston Gun

DS427



Air Piston Gun
Technical Information

Aanverwante Producten: 2K SEALERS, RAPID BOND, QUICK SEAL, ROTABOND & SCREEN 

ADHESIVES

Markt 

Segmenten
Primair Secondair

Veiligheid & Gezondheidsinformatie

5 bar / 72 ps              6 bar / 87 psi 7 bar / 101 psi 8 bar / 116 psi

waarde Vermogen    waarde  vermogen     waarde  vermogen   waarde   vermogen

6100 SKU-60

For sausages and/or 17,5 1.413            22,5       1.696            44       1.978                83.5       2.260

cartridge

Testen werden uitgevoerd met Zakken/Patronen  Werd uitgeperst  door driehoekige nozzle van  8 mm x 

10mm 

Duurtijd voor het uitpersen  van het product : 10 seconden per cyclus 

Uitgeperste hoeveelheid wordt uitgedrukt in gram.  Uitgeperst  vermogen wordt uitgedrukt in Newton.    

Dit product is niet onderworpen aan de identificatie voorschriften uit 

hoofde van EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

DS427

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Bescherming- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld  staan nauwkeurig op te volgen. De

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Wilt u aanvullend  advies, neem dan 

contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon : BE: +32 (0)10.48.76.40  NL: +31 (0) 76.201.92.23

Vestigingsadressen:  

KENT Belux SPRL

Rue Emile Franqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 414.239.587

KENT Nederland BV

BTW: NL 8172.47.658.B01 

Voorwaarden 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Barnes Group Belgium SPRL/ BVBA en Barnes 

Group Holland BV

KENT Belux SPRL  en KENT Nederland BV stellen 

deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen 

maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden 

voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien 

uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden 

in de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda

Tel:   +31 85-4868360 Fax: +31 85-4868369


