18 kg:s sodabläster
på hjul
Monterings- och bruksanvisningar

Läs manualen och säkerhetsanvisningarna noggrant före installation och
användning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador.
SPARA MANUALEN.

Säkerhetsföreskrifter
 Använd produkten endast i rena utrymmen. Använd inte i närheten av eld eller i en explosionsfarlig
omgivning.
 Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet.
 Använd EN149 enliga skyddsglasögon och andningsskydd.
 Använd endast bikarbonat (bakpulver) som blästringsmedel. Användning av andra blästringsmedel
skadar apparaten.
 Använd rent, torrt och reglerat lufttryck. Använd inte syre, koldioxid eller annan gasflaska som tryckkälla.
 Överskrid inte ett tryck på mer än 6,9 bar.
 Kontrollera delarnas och tätningarnas skick innan användning.
 Vrid ventilen (7) till OFF-läge och extrahera övertrycket efter användning och innan justering.
 Kläm fast arbetsstycket ordentligt så att den inte rör sig under bearbetning. För att undvika skador,
rekommenderar vi att du testar blästern först med lågt blästringslufttryck innan arbetet påbörjas.
 Ange en auktoriserad tekniker för att utföra reparationer på enheten eller komponentförändringar. Använd
endast ursprungliga delar.
VARNING Vid sandblästring uppstår kemikalier som man vet kan orsaka cancer och missbildningar eller
andra reproduktionsstörningar.
VARNING Apparatens delar av mässing innehåller bly, som man vet orsaka missbildningar eller
reproduktionsstörningar.

Tekniska data
Tryckområde: 2,5–6,2 bar
Maxtryck: 7 bar
Luftrtrycksanslutning 1/4”-18 NPT
Blästringsmedel volym: 18 l
Blästringsmedel: Bikarbonat (bakpulver)

Monterings- och bruksanvisningar
Monteringsinstruktion
1. Häll 4,5 kilogram bikarbonat (bakpulver) i tanken (1) innan montering.
2. Täck över snabbkopplingens gängor (14) med gängtejp och montera fast snabbkopplingen till regulatorn
(20).
3. Täck över säkerhetsventilens (23) gängor med gängtejp och fäst säkerhetsventilen i regulatorn (20).
4. Täck huvudventilens (7) gängor med gängtejp och fäst huvudventilen i regulatorn (20).
5. Skruva fast lyftröret (18) i regulatiorn (20).
6. Täck hylsans (19) gängor med gängtejp och fäst den i regulatorn (20).
7. Placera lyftröret (18) genom O-ringen (17) och hylsan (19) och montera fast i behållaren (1). Spänn
behållarens (1) mutter (16) ordentligt.
8. Täck tryckmätarens (9) gängor och fäst regulatorn (8) i tryckmätaren (9).
9. Sätt fast regulatorn (8) i behållaren (1) genom att skruva fästet (14) med insexskruvar (10).
10. Täck lufttrycksventilens (7) gängor med gängtejp och fäst den på regulatorns (8) vänstra sida.
11. Täck hankopplingens (6) gängor med gängtejp och fäst den i huvudventilen (7).
12. Täck snabbkopplingarnas (11) gängor med gängtejp och fäst snabbkopplingen på regulatorns vänstra
II

sida (8).
13. Båda ändorna av luftslangen (12) ansluts med snabbkopplingar (11).
14. Täck blästerslangens (22) gängor med gängtejp och fäst den i huvudventilen (7). Apparaten är nu färdigt
monterad.
Användning
1. Anslut kopplingen för lufttillförseln i blästerns hankoppling (6). Sätt på lufttrycket.
2. Vrid på regulatorns (20) knopp medurs för att justera lufttrycket lägre. Börja med ett inloppstryck på 90
psi (6,2 bar) med att öppna huvudventilen (7) och genom att vrida regulatorns knopp moturs. Ha inte som
inloppstryck över 100 psi (6,9 bar).
3. Vrid på huvudventilen (7) och rikta flödet av soda mot arbetsstycket.
4. Justera mängden av blästringsmedel med att vrida på styrvredet (21). Vrid till vänster för att minska och
till höger för att öka på mängden blästringsmedel.

Tips
Håll blästringsmedlet torrt. Fuktigt blästringsmedel täpper till flödet. Om flödet täpps till, ta då loss lyftröret
(18) och det keramiska munstycket (25) och rengör dem. Om mängden av blästringsmedel minskar drastiskt,
skaka behållaren (1) för hand för att förbättra dess rörlighet.

Delförteckning
Del

Beskrivning

Mängd

Del

Beskrivning

Mängd

1

Behållare

1

14

Monteringsbit

1

2

Hjul

2

15

Monteringsbit för behållare

1

3

Bricka Ø 12

4

16

Mutter

1

4

Hjulaxel

1

17

O-ring (Ø 35 x 3,1 mm)

1

5

R-tapp ø 2

2

18

Lyftrör

1

6

Hankontakt 1/4”

1

19

Holk (M42 x 2 - 1/2”)

1

7

Huvudventil M/F 1/4”

2

20

Blästringsmedelsreglage

1

8

Reglage

1

21

Reglage för flödet

1

9

Tryckmätare

1

22

Blästringsslangens utlopp

1

10

Insexskruv

2

23

Säkerhetsventil

1

11

Snabbkoppling

2

24

Munstyckets koppling

1

12

Luftslang (350 mm)

1

25

Keramisk munstycke

1

13

Kompressionsmutter

1
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