
Checklist 02: UltraMAX opstartcontrolelijst 
 
Activiteiten moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd en als voltooid worden aangevinkt. Gebruik deze 
checklist in combinatie met de handleiding voor de UltraMAX-unit. Deze checklist volgt op ‘checklist 01 - UltraMAX 
pre-start checklist.’ 
 

ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

Prioriteit Doe een masker op zoals voorgeschreven voor spuiten en gebruik 
beschermende kleding, oogbescherming en PVC-handschoenen. 

 

1 Terwijl de spuitmond en de mixer verwijderd zijn, vergrendelt u de 
pistooltrekker in de open positie boven een open container. 

 

2 Open de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok  
 Verwijder de draaipen van de slavearm.  
 Pomp de katalysatorpomp handmatig met de slave-armaandrijving, kijk hoe 

de katalysator terugkeert naar de katalysatorkan. 
 

 Sluit de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok.  
3 Pomp de katalysatorpomp opnieuw handmatig met de slave-armaandrijving, 

kijk of de katalysator de mengkamer op het pistool verlaat. Laat de draaipen 
eruit. 

 

 Open de kogelkraan onder de druktank. Zorg ervoor dat de harsretourslang 
zich in de harscontainer of een andere open container bevindt. 

 

4 Gebruik de regelaar op het verdeelblok om de luchtdruk van de pomp 
langzaam te verhogen totdat de pomp langzaam en gelijkmatig beweegt. 

 

 Draai de lucht naar de pomp langzaam omhoog totdat een luchtvrije 
harsstroom uit de harsretourslang komt. Draai vervolgens de pomplucht weer 
naar nul. 

 

5 Sluit de kogelkraan onder de druktank.  
6 Draai opnieuw de lucht naar de harspomp omhoog totdat een luchtvrije 

harsstroom de mengkamer op het pistool verlaat. 
 

7 Draai de lucht naar de pomp op nul.  
8 Schakel de trekker van het pistool uit, laat deze in de GESLOTEN positie.  
9 Spoel de mengkamer op het pistool met aceton  
10 Verhoog de pompdruk langzaam tot 50 psi (3 bar).  
11 Vul de katalysatorpomp met de hand met de slave-armaandrijving totdat de 

druk op de manometer van de katalysatorpomp stijgt. 
 

12 Plaats de draaipen terug in de katalysatorschuifaandrijving, vergrendel deze.  
13 Pas het katalysatorpercentage naar wens aan.  
14 Plaats de distributiering in de mengrand van de mengkamer.  
15 Plaats de menghuisafdichting in de mengrand van de mengkamer.  
16 Steek de katalysatorinjector en injectorafdichting in de opening in de 

distributiering. De veer gaat in het pistoolblok. 
 

17 Plaats de mengkamer en katalysatorinjector op de voorkant van de ProGun 
en zet deze vast met 2 schroeven. 

 

18 Spoel de gemonteerde mengkamer met oplosmiddel.  
 
ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD 

Abnormale omstandigheden ✔ wanneer 
gecorrigeerd 

  
  
  

 
NAAM VAN DE BEDIENER: _______________________________________ DATUM: ________________  
 
 
AFMELDEN WANNEER DE CONTROLE VOOR HET STARTEN IS VOLTOOID: __________________________ 


