
Spoelen hars systeem 
 
OPMERKING: Zorg ervoor dat de katalysatorpomp nog steeds is uitgeschakeld en de druk is uitgeschakeld. 
 

ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

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

 

1 Verwijder de hars aanzuigstang uit de hars en laat de stang in een geschikte 
opvangbak leeglopen. 

 

2 Plaats een geschikte emmer onder de pistoolkop.  
3 Druk de trekker van het pistool in. Breng langzaam de druk op de harspomp 

omhoog. Pomp langzaam overtollig hars uit het systeem. Laat de trekker van 
het pistool los. 

 

4 Plaats de hars aanzuigstang in ongeveer 2 gallon (9 liter) oplosmiddel en 
maak de stang grondig schoon. 

 

5 Draai de regelknop van de POMPDRUK met de klok mee totdat de pomp 
slagen begint te maken (gelijkmatige, langzame slagen). 

 

6 Wanneer er schoon oplosmiddel uit de pistoolkop stroomt, sluit u de 
regelknop van de POMPDRUK door deze linksom te draaien totdat de 
POMPDRUK-meter "0" aangeeft. 

 

7 Indien er bovenop uw harsaccumulator een ventiel zit (niet bij alle modellen), 
dan deze ontluchten door een dun staafje in het ventiel te stoppen en de 
opgebouwde lucht weg te laten lopen. 

 

 
GEVAAR: STOP! Als de accumulator moeilijk met de hand kan worden losgedraaid, kan de accumulator nog 
steeds op druk staan. Duw een stang voorzichtig in het harsfilter en en probeer door zachtjes te duwen de 
blokkade te verhelpen. Dit ontlast de accumulator. Zodra de lading is ontlast, draait u de accumulator los. 
 
WAARSCHUWING: Draai de harsaccumulator nooit los terwijl deze nog is op druk is. U kunt ernstig gewond 
raken. 
 

ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

8 Begin langzaam de harsaccumulator los te draaien en los te halen.  
9 Reinig de harsaccumulator met oplosmiddel.  
10 Plaats een opvangbak onder het harsfilter en schroef de filtertank langzaam 

van het filterhuis. 
 

 
OPMERKING: Als het filter moeilijk met de hand kan worden losgeschroefd, gebruik dan een bandsleutel of een 
kettingsleutel om schade aan het filter te voorkomen. 
 

ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

11 Reinig de filtertank, zeef en eventuele andere delen in oplosmiddel.  
12 Zet de accumulator en het filter weer in elkaar.  
13 Ontgrendel de trekker van het pistool.  
14 Druk op de spoelknop aan de zijkant van het pistool om het pistoolblok te 

spoelen. 
 

 
OPMERKING: Reinig eerst uw pistoolkop voordat u doorgaat met de volgende stappen (zie 'Pistoolkop 
reinigen') 
  



ACTIVITEIT 
NR. 

ACTIVITEIT AANVINKEN 
NA INVULLING 

15 Schakel het spoelsysteem uit door de FLUSH-regelknop te draaien op het 
manifold totdat de meter "0" aangeeft. 

 

16 Sluit de luchttoevoerklep (indien aanwezig) naar het spoelsysteem.  
17 Ontlast de druk in de tank met oplosmiddel door de hendel van het 

overdrukventiel voorzichtig omhoog te trekken. 
 

 
 
ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD 

Abnormale omstandigheden ✔ wanneer 
gecorrigeerd 
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