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weberdry gun handdooseerpistool voor weberdry inject

• Licht hanteerbaar
• Schoon doseren van weberdry inject
• Makkelijk te reinigen

 
weberdry gun is een handdosseerpistool voor het verwerken van de weberdry inject. Het handdoseerpistool is licht hanteerbaar 
en makkelijk te reinigen. Zorg voor een eenvoudige waterdichting met de weberdry gun en weberdry inject. De combinatie is op 
alle gangbare metselwerken toepasbaar en wordt vooral in vochtige ruimtes toegepast voor een geschikte waterdichting. 

Toepassing 

Handdoseerpistool voor het verwerken van weberdry inject. 

Leveringsvorm 

1 stuk per doos. 

Product eigenschappen 

• Licht hanteerbaar
• Schoon doseren van de weberdry inject
• Makkelijk te reinigen.      

Kleur 

Blauw     

Gereedschap 

Boor, (hand)pomp.            

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
weberdry gun bestaat uit 5 onderdelen.
• Het pistool waarin de 600 ml cartridge wordt geplaatst
• Dop
• Sluitring
• Verloopstuk voor de tuit
• Tuit
Verwerken
Plaats de cartridge van weberdry inject in de koker. Maak de cartridge niet open. Plaats de dop op de koker, draai de sluitring 
over de dop. Draai het verloopstuk op de dop. Plaats de tuit op het verloopstuk De cartridge wordt vanzelf open gesneden als 
het pistool in gebruik wordt genomen. In de dop bevinden zich 2 snijvlakken die de verpakking opent. Maak direct na gebruik het 
pistool schoon met een absorberende doek of keukenpapier.
Aanvullende informatie
Maak direct na gebruik het pistool schoon. Gebruik hiervoor een absorberende doek of keukenpapier.
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