
Checklist 03: UltraMAX dagelijks opstarten 
 
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 02 – UltraMAX 
opstartcontrolelijst.’ 
 

ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

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

 

1 Controleer alle slangen op beschadiging.  
2 Controleer alle materiaalvoorraden en vul of vervang indien nodig.  
3 Open de hoofd luchttoevoer op het verdeelblok.  
4 Open de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok.  
5 Verwijder de draaipen van de UPS-katalysatorpompaandrijving.  
6 Pomp de katalysatorpomp handmatig met de UPS-aandrijving, kijk hoe de 

katalysator terugkeert naar de katalysatorkan en pomp totdat de stroom 
luchtvrij is. 

 

7 Sluit de recirculatieklep op het katalysatorverdeelstuk.  
8 Pomp de katalysatorpomp handmatig met de UPS-aandrijving, breng de 

katalysatordruk op werkdruk 100 - 200 psi (7 – 14 bar). 
 

9 Plaats de draaipen terug in de aandrijving van de UPS-katalysatorpomp.  
10 Pas het katalysatorpercentage naar wens aan.  
11 Controleer de luchtregelaar van de pomp en meet indien nodig de regelaar 

op het verdeelblok, verhoog de luchtdruk van de pomp langzaam naar de 
werkdruk, 30 - 50 psi (2 – 4 bar). Als er een veiligheidsklep is geïnstalleerd, 
houdt u de vulknop ingedrukt terwijl u de luchtdruk aanpast. 

 

12 Plaats de distributiering in de mengrand van de mengkamer.  
13 Plaats de menghuisafdichting in de mengrand van de mengkamer.  
14 Steek de katalysatorinjector en injectorafdichting in de opening in de 

distributiering. De veer gaat in het pistoolblok. 
 

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

 

16 Spoel de gemonteerde mengkamer met oplosmiddel.  
17 Installeer de mixer en het mondstuk op de mengkamer.  

 
ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD 

Abnormale omstandigheden ✔ wanneer 
gecorrigeerd 

  
  
  

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


