
MC-Fastpack Power-Tool
Pneumatisch aangedreven Injectie-apparaat
voor tweekamercartouchen

Systeembeschrijving
De MC-Fastpack Power-Tool dient voor de
verwerking van 2-componenten reactieharsen /
lijm in tweekamercartouchen in de meng-
verhouding van 1 : 1, 2 : 1 en 4 : 1 volumedelen.

Inbedrijfname
De werking van de MC-Fastpack Power-Tool mag
uitsluitend met maximaal 8 bar water- en olievrije
perslucht worden uitgevoerd. De maximale
ingangsluchtdruk moet worden gecontroleerd en
aangehouden. Een mini-compressor is toereikend.
Zodra u op de hendel drukt, stroomt het product
uit de spuitmond. De gewenste doorstroomsnel-
heid kan met de knop van de drukregelaar worden
ingesteld. Na het succesvol aanbrengen de hendel
loslaten en zolang op de rode knop drukken totdat
de aanvoerzuigers volledig terug zijn geschoven.

Voorbereiding van de tweekamercartouchen
Van de cartouchevergrendeling de wartelmoer van
de cartouche afdraaien en de afsluitdop verwijde-
ren. Schroef vervolgens de statische mixer met
behulp van de wartelmoer aan de cartoucheuit-
laat. De cartouche met de statische mixer steeds
naar boven houden, om het verlies van hars te
voorkomen. Schuif de voorbereide cartouche in de
cartouchebehuizing van de MC-Fastpack 
Power-Tool en druk hem naar beneden totdat
dezevastklikt.

Voor de verwerking een kleine hoeveelheid hars
uit de statische mixer drukken om mengfouten

vanwege lucht insluiting te vookomen. Voor het
verwijderen van de cartouche de zwarte drukknop
aan de onderzijde van de cartouchebehuizing
indrukken en de cartouche uit de vergrendeling
halen. De cartouche kan dan naar boven toe eruit
gehaald worden.

Veiligheidsaanwijzingen
Voor ingebruikname van het doseerapparaat dient
de gebruikshandleiding aandachtig te worden
doorgelezen. De gebruikshandleiding dient bij de
werkplek onder handbereik te worden bewaard.
De injectiestraal mag nooit op personen worden
gericht. Bovendien is het verplicht om een veilig-
heidsuitrusting bestaande uit veiligheidsbril of vei-
ligheidsmasker, veiligheidsoverall en veiligheids-
handschoenen te dragen. Zie voor de exacte infor-
matie en gevarenaanduidingen de veiligheidsaan-
bevelingen op de etiketten en de veiligheidsinfor-
matiebladen van de desbetreffende reactiehars.
Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of gerei-
nigd, moet de persluchttoevoer worden afgesloten.
Als er druk op staat, is het namelijk mogelijk dat
handen en vingers tussen de aanvoerzuiger en de
flens van de cartouchehouder worden verbrijzeld.
Het is niet toegestaan om de drukregelaar aan te
passen of te verwijderen.

Testcycli en reparatie
Richtlijnen voor het inspecteren en voor de ver-
vanging van versleten onderdelen zijn te vinden in
de gebruikershandleiding.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Snelle en efficiënte injectie van lokale scheuren en kleine holle ruimtes
• Injecteren met tweekamercartouchen in de mengverhouding 1:1, 2:1 en 4:1 (MC-Fastpack-producten)
• Verwerking van twee-componenten lijm (b.v. MC-Fastpack EP solid)
• Doseren, mengen en inspuiten van reactieharsen met dezelfde lage viscositeit
• Injectie- en lijmwerkzaamheden in kleine ruimtes
• Afdichten van infiltraties in afvalwaterinstallaties (scheuren, holle ruimtes, schachtringvoegen)

• Compacte, door lucht aangedreven 2-componenten handpomp voor tweekamercartouchen
• Eenvoudige en zuivere omgang; goede controleerbaarheid
• Laag luchtverbruik
• Veilige lage injectiedruk; nauwelijks contact met reactieve harsen dankzij gesloten transportsysteem
• Vrijwel onderhoudsvrij; geen oplosmiddel voor de reiniging nodig

Verwerkingsrichtlijnen

�

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b • 4004 LM Tiel • Nederland
Tel. +31-(0)344- 633700 • Fax: +31 (0) 344-633410 • info@mc-bouwchemie.com • www.mc-bouwchemie.nl



Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding Volume-delen 1 : 1, 2 : 1 en cartouchen
4 : 1

Luchtverbruik l/min ca. 3

Max. ingangsluchtdruk bar 8

Max. bedrijfsdruk bar 6

Injectiedruk bar < 25 De injectiedruk aan de voorkant van 
de statische mixer is afhankelijk
van de hars en de temperatuur.

Continue geluidsdrukniveau dB < 70

Gewicht kg 2,2

Max. cartouche-inhoud ml 400
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Technische eigenschappen MC-Fastpack Power-Tool

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 08/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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