
Pokyny pro používání tlakových postřikovačů a zpěňovačů  
CLEAMEN Tlakový postřikovač – generální VC925000199 

CLEAMEN Tlakový postřikovač – sanitární VC926000199 

CLEAMEN 1,5L zpěňovač EPDM generální VAA05001599 

CLEAMEN 1,5L zpěňovač FPM sanitární VAA05001598 

 

Důležité! 

Před uvedením postřikovače (zpěňovače) do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití.  

Uživatel je zodpovědný za škody způsobené zanedbáním pokynů v tomto návodu.  

Zanedbání bezpečnostních pokynů nebo varování může vést ke zranění nebo smrti osob. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

 Uživatel je odpovědný vůči ostatním osobám a domácím zvířatům, že v případě uvedení rozprašovače do provozu nebudou tyto 

ohroženi 

 Při používání nemiřte postřikovačem na ostatní osoby! 

 Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v dosahu postřikovače jiní lidé 

 Pokud je zařízení předáno třetí osobě, ujistěte se, že je tato seznámena s tímto návodem k použití 

 Před použitím se ujistěte, že všechny části jsou správně upevněny, nejsou poškozeny a jsou připraveny k použití a ověřte funkci 

výpustného ventilu na boku hlavice jeho pootočením. 

 Před odšroubováním pumpy a po skončení práce vždy vypusťte přebytečný tlak přes výpustný ventil  

 Zařízení je vybaveno bezpečnostním ventilem, který uvolňuje přebytečný tlak na přípustnou nejvyšší hodnotu. Jakákoliv změna 

nebo úprava bezpečnostního ventilu je přísně zakázána. 

 Ujistěte se, že roztok, který chcete rozprašovat je vhodný pro toto zařízení. Bezpečnostní pokyny a pokyny o manipulaci 

poskytnuté výrobcem chemikálie si pečlivě pročtěte. Použití chemikálií je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. V 

případě pochybností kontaktujte zákaznickou službu. 

 Rozprašovač nesmí být naplněn rozpouštědly, které narušují kůži, koncentrovanými žíravinami, kyselinami, nebo vysoce 

hořlavými a výbušnými látkami. 

 Rozprašovač nesmí být naplněn látkami o teplotě vyšší než 30°C / 86°F.  

 Nenechávejte zařízení na přímém slunečním světle pod tlakem  

 Mráz může zařízení poškodit 

 Během postřiku se vyvarujte kontaktu s tekutinou vycházející z rozprašovače  

 Noste ochranné oblečení, masku, brýle a ochranné rukavice.  

 Nestříkejte proti větru nebo za silného větru.  

 Nepoužívejte více roztoku než je nezbytně nutné k postřiku dané plochy. 

 Nepokoušejte se vyčistit zaseklou trysku nebo ventil profouknutím ústy (nebezpečí otravy) 

 Zařízení musí být vyčištěno (propláchnuto vodou) po každém použití.  

 Při čištění se ubezpečte, že nebudou kontaminovány vodní zdroje. 

 Nevylévejte roztok do jiných než originálních nádob (lahve, kanystry atd.).  

 Zařízení i chemikálie skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

 

Druhy postřikovačů, zpěňovačů a jejich použití: 
 
CLEAMEN Tlakový postřikovač – generální VC925000199 

CLEAMEN 1,5L zpěňovač EPDM generální VAA05001599 
je vhodný pro práci s čisticími prostředky zásadité a neutrální povahy 

Materiál těsnění  EPDM 

Vhodný rozsah pH  náplně 7 – 14 pH (alkalický) 

 

 

 

 

 

 

CLEAMEN Tlakový postřikovač – sanitární  VC926000199 

CLEAMEN 1,5L zpěňovač FPM sanitární VAA05001598 

Rozprašovač je vhodný pro kyselé až mírně alkalické čisticí roztoky a dezinfekce 

Materiál těsnění  FPM (Viton) 

Vhodný rozsah pH náplně: 1 - 9 pH (kyselý až mírně alkalický) 

 

 

 

 

VAA05001598 

VAA05001599 VC925000199 

VC926000199 



 

Technické údaje: 

Přípustná pracovní teplota: 5° - 30°C (41° - 86°F) 

Objem nádoby: 1,6 L  2L u zpěňovačů 

Maximální objem pracovního roztoku: 1,15 L  1,5L  u zpěňovačů 

Maximální tlak 3 bar 

Materiál nádrže polyethylen 

 

Provoz: 

Odšroubujte pumpu a naplňte nádobu, maximální objem roztoku nesmí přesáhnout povolenou mez (1,15 L), pro zpěňovací 

doporučujeme max.1 L,zbývající prostor je určen pro vrstvu stlačeného vzduchu.  

Nejvyšší přípustná pracovní teplota je 30°C / 86°F. 

Označte na etiketě: druh náplně, jeho koncentraci, účel použití a přelepte průhlednou folií. 

 

Pevně našroubujte pumpu a natlakujte, pak je rozprašovač připraven k použití. 

Maximální pracovní tlak je 3 bar (je jištěn přetlakovým ventilem). 

Po spotřebování části náplně nádrž přiměřeně dotlakujte. 

 

Činnost aktivujte tlačítkem nad rukojetí čerpadla. Uvolněním tlačítka se stříkací proces okamžitě zastaví. 

Velikost rozstřiku u postřikovače je možno upravit pootočením výstupní trysky. Správný je kuželový tvar rozprachu. 

 

Zpěňovač je vybaven plochou tryskou, kterou lze natočit do libovolného úhlu. 

 

Vypuštění přebytečného tlaku: 

Tlak v nádobě vypustíte pootočením kolečka výpustného ventilu na boku tělesa 

pumpy (libovolným směrem).  

Provádějte to vždy po skončení práce, abyste zabránili nechtěnému spuštění a 

z bezpečnostních důvodů.  

 

 

Údržba a skladování 

 Po použití musí být zařízení vyprázdněno, nikdy neskladujte roztok v rozprašovači 

 Odšroubujte pumpu a vyprázdněte nádobu. Zařízení musí být umyto správným prostředkem a opláchnuto čistou vodou. 

Nepoužívejte horkou vodu (nejvýše 30°C / 86°F). 

 Při skladování chraňte před mrazem 

 Zvláštní pozornost věnujte částem, které jsou podstatou zařízení tj. trysky, filtry a těsnění. 

 Nečistěte trysku tvrdými předměty, nebo profouknutím ústy, použijte malý kartáček.  

 K vysušení rozprašovače ho otočte dnem vzhůru, bez pumpy a nechte stát na větraném místě 

 Pokud zařízení není v provozu, pumpu našroubujte jen lehce. 

 

Náhradní díly a opravy 

Pro jakékoliv další informace ohledně užívání a skladování zařízení, se prosím obraťte na svého prodejce.  

V případě, že jakákoliv část vykazuje stopy poškození nebo vydření, okamžitě ji vyměňte. 

 Používejte pouze originální náhradní díly. 

 

Záruka 

Na výrobek se vztahuje záruka 12 měsíců ode dne nákupu. Během této záruční lhůty jsou opravy vad způsobených špatným 

materiálem nebo výrobou zdarma. 

Poškození způsobené nesprávným použitím, hrubým zacházením, skladováním, vlivem chemických látek nebo běžné opotřebení 

(např. těsnění) jsou vyjmuta ze záruky. 

Záruka se na výrobek nevztahuje v případě, že vlastník, nebo třetí osoba provede na zařízení jakékoliv změny nebo neodborné 

opravy. Záruka nezahrnuje žádné stížnosti mimo povinnosti uvedené výše.  

Je vyloučena veškerá zodpovědnost třetích stran, jiná než uvalená zákonem. 

 

Pro jakékoliv další informace ohledně užívání a skladování zařízení, se prosím obraťte na svého prodejce. 

 

Dovozce: 

CORMEN s.r.o. 

Průmyslová 1420 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Tel. +420 565 400 300 

http: www.cormen.cz 

http://www.cormen.cz/

