
 

Használati utasítás 
Magasnyomású mosókészülékhez csatlakoztatható 

nedves homokfúvó készlethez 

 

NEDVES HOMOKFÚVÓ KÉSZLET + VÉDŐSZEMÜVEG 
 
Használható: 
- vastag rozsdarétegek eltávolítása, különösen repedések és hézagok esetén. 
- festékek és lakkok eltávolítása. 
- hegesztési varratok tisztítása 
- kőfelületek tisztítása 

Leírás: 

Nedves homokfúváshoz nagynyomású mosóval kínálunk készletet, nehéz 
szennyeződések tisztítására szolgál, 
amelyek normál nyomófúvókákkal még agresszív vegyszerek segítségével sem 
távolíthatók el. 
A készlet kerámia hüvellyel van felszerelve, amely használat hatására állandó 
amortizáció-kopásnak van kitéve. 
Ez egy természetes folyamat. A hüvely állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. 
Látható kopás esetén azonnal cserélje ki újra, mert a csere elmulasztása az injektor 
károsodásához vezet. 

A hüvely fogyóeszköz, és NEM vonatkozik rá a garancia! 
Kínálatunkban megtalálja a pótalkatrész kerámia és fémhüvelyeket is!!!! 

Technikai paraméterek: 

Maximális nyomás: 160 bar  

Maximális áramlás: 10l / min.  

Maximális hőmérséklet: 60°C 

Homokszonda hossza: 260 mm 

Fúvókar teljes hossza 460 mm 

Tömlő hossza 2750 mm 

 

 



 

A homokfúvó részei 

 

 

Használati lépések 
1. Vegye fel a védőszemüveget! 
2. Vegyen fel védőkesztyűt! 
3. Dugja a homokszondát egy vödör homokba. A homok legyen a lehető 

legfinomabb szemcséjű és teljesen száraz, folyós. 

 
4. Csatlakoztassa a fúvókart a mosópisztolyhoz. 



5. Fogja meg úgy a tömlőt, hogy felülről érkezzen bele a tömlő. 

 
6. Kapcsolja be a magasnyomású készüléket és célozza meg a tisztítani kívánt 

felületet. A fúvókát érdemes 5-20 cm közötti távolságban tartani a felülettől. 
Tapasztalja ki, hogy az Ön munkájához melyik távolság a legmegfelelőbb. 

7. Ha végzett, akkor legelőször a homokszondát vegye ki és emelje a feje fölé, 
hogy a magasnyomású mosó az összes homokot eltávolítsa a tömlőből és 
fúvókából. 

8. Kapcsolja ki a magasnyomású mosót. 

 

Biztonsági utasítások 
Használat közben mindig hordjon védőszemüveget és kesztyűt.  

Ügyeljen rá, hogy a termék használata közben senki ne közelítse meg a munka 
helyszínét. 

TILOS gyerekeknek és csökkent ítélőképességű embereknek a termék használata. 

A helytelen használat során súlyos szem- és bőrkárosodás érheti, ezért mindig 
hordjon védőszemüveget és kesztyűt. 

 

Magyarországon forgalmazza: 

Smart Family Kft. 

2317 Szigetcsép, Napos út 19. 

Bármilyen kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan kérjük írjon emailt: 
smartfamilykft@gmail.com , vagy hívja a +36204800809 telefonszámot. 

www.smartfamily-okosba.hu 

Származási ország: Lengyelország 
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