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Głowica CSP M może być obsługiwana i serwisowana jedynie przez właściwie 

przeszkolone osoby, całościowo zapoznane z instrukcją obsługi, możliwościami i 

ograniczeniami. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

 

 

 

 

 

 
 

Należy używać tylko oryginalnych części 

zamiennych!!! 
 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące obsługi Państwa 
urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i zachowanie w celu korzystania z 
niej w przyszłości. 
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1. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy 
 

Informacje i zalecenia zawarte w tej "Instrukcji Obsługi" muszą być właściwie zrozumiane i 
przestrzegane, jeżeli ma zostać spełniony warunek prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia. 

Podobnie jak w przypadku większości urządzeń mechanicznych, w czasie pracy i obsługi tego 
urządzenia muszą być zachowane pewne środki bezpieczeństwa omówione w tej "Instrukcji 
Obsługi". Nieprzestrzeganie instrukcji i zaleceń zawartych w treści tego dokumentu może 
doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała lub zniszczenia samego urządzenia bądź innych 
rzeczy znajdujących się w jego pobliżu. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nie jest możliwe przedstawienie wyczerpujących 
wskazówek i zaleceń, które pozwoliłby na wyeliminowanie potrzeby zachowania dobrze 
rozumianego zdrowego rozsądku w trakcie eksploatacji i obsługi tego urządzenia oraz w czasie 
pracy i stosowania produktów chemicznych, do których przetwarzania urządzenie to zostało 
skonstruowane. Dlatego też użytkownicy tego urządzenia powinni dokonać własnej oceny 
przydatności informacji zawartych w tej "Instrukcji Obsługi", biorąc pod uwagę konkretne 
operacje i stawiane im wymagania. Nie należy zakładać, że zalecane tu środki bezpieczeństwa i 
instrukcje postępowania stanowią całość samą w sobie. W przypadku szczególnych zastosowań 
oraz warunków pracy, mogą się okazać niezbędne dodatkowe środki bezpieczeństwa nie ujęte 
w treści tego dokumentu. 

Zawarte tutaj wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa pracy z urządzeniem, mają charakter 
ogólny i znajdują zastosowanie podczas bezpiecznej i efektywnej pracy urządzenia. 

2. Możliwe zastosowania 
 

Urządzenie jest zaprojektowane do odpowiedniego mieszania i aplikacji dwuskładnikowych 
piankowych systemów poliuretanowych, systemów powłokowych oraz niektórych systemów 
epoksydowych. Pod żadnym pozorem urządzeniem tym nie należy przetwarzać jakichkolwiek 
chemikaliów zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne składniki wywierające niszczący 
wpływ na urządzenie. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przetwarzania 
tym urządzeniem jakiegoś określonego systemu, należy skonsultować się z FIRMĄ IZOLER. 

Jakiekolwiek wykorzystanie urządzenia w sposób inny niż wykazany powyżej będzie uznane za 
niezgodne z zaleceniami ,chyba że FIRMA IZOLER wyrazi pisemną zgodę na konkretnie wskazane 
zastosowanie. 
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3. Procedury bezpiecznej pracy – OSTRZEŻENIA 
 

OSTRZEŻENIE: 

  
SUROWCE I ROZPUSZCZALNIKI UŻYWANE W TYM URZĄDZENIU STANOWIĄ DLA OPERATORA 
OKREŚLONE ZAGROŻENIE. ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU CIAŁA, NALEŻY SIĘGNĄĆ DO 
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ I POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI 
CHEMIKALIAMI ZAPEWNIONYCH PRZEZ ICH BEZPOŚREDNIEGO DOSTAWCĘ. 

OSTRZEŻENIE: 

  
HYDRAULICZNE CIECZE ZNAJDUJĄ SIĘ POD CIŚNIENIEM SIĘGAJĄCYM 20MPa. ABY UNIKNĄĆ 
POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA WSKUTEK WYPRYSKU CIECZY NIGDY NIE NALEŻY OTWIERAĆ 
POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH OBIEGU SKŁADNIKÓW ZANIM WSZYSTKIE CIŚNIENIA 
NIE ZOSTANĄ OBNIŻONE DO ZERA. 

OSTRZEŻENIE: 

  
ABY UNIKNĄĆ POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA NALEŻY ZASTOSOWAĆ WŁAŚCIWE ŚRODKI 
OCHRONNE W MOMENCIE PRACY LUB OBSŁUGI URZĄDZENIA ORAZ PRZEBYWANIA W JEGO 
POBLIŻU. NA ŚRODKI OCHRONNE SKŁADAJĄ SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: OCHRONA OCZU, 
RĘKAWICE, OBUWIE OCHRONNE I ODPOWIEDNI APARAT ODDECHOWY. 

W KONKRETNYCH ZASTOSOWANIACH WYMIENIONY ZESTAW ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYMAGAJĄCY EWENTUALNEGO UZUPEŁNIENIA. 
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OSTRZEŻENIE: 

  
ABY ZAPOBIEC POWAŻNEMU USZKODZENIU CIAŁA PRZEZ GORĄCE CIECZE LUB GORĄCY METAL 
NIE WOLNO NIGDY PODEJMOWAĆ PRÓBY SERWISU URZĄDZENIA PRZED JEGO ODPOWIEDNIM 
SCHŁODZENIEM SIĘ. 

ROZPUSZCZALNIKI I CHEMIKALIA 

  
W zakresie obowiązków użytkownika leży upewnienie się, że zostały zabezpieczone wymagane 
środki bezpieczeństwa umożliwiające pracę w warunkach, w których nie nastąpi przekroczenie 
Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS) przetwarzanych produktów chemicznych 
określone przez SANEPID lub inne uprawnione do tego organizacje. Użytkownik musi być 
świadomy najwyższych możliwych stężeń wyznaczonych dla przetwarzanych produktów 
chemicznych i musi postępować z nimi zgodnie z zaleceniami określonymi przez ich producenta. 

Podczas pracy z urządzeniem lub wykonywaniu operacji czyszczenia jego elementów, niezbędne 
będzie wykorzystywanie różnego rodzaju rozpuszczalników i chemikaliów. W celu 
zabezpieczenia się przed oddziaływaniem nadmiernych stężeń oparów substancji, z którymi 
będą wykonywane jakiekolwiek operacje, może być wymagane użycie odpowiedniego zestawu 
środków ochrony osobistej w postaci ochrony oczu i twarzy, ochrony dróg oddechowych oraz 
okularów i ubrania ochronnego.  
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WYSOKIE CIŚNIENIE 

  
Zespół siłowników urządzenia pozwala otrzymywać ciśnienia robocze na poziomie 20 MPa. 
Każdy użytkownik pracujący z pistoletem natryskowym lub wylewowym musi wykonywać 
wszelkie operacje z najwyższą ostrożnością, aby wyeliminować sytuacje, w których głowica  
(pistolet) może być skierowana w stronę jakiejkolwiek innej osoby lub w jej pobliże. Również 
należy uważać, aby głowica nie była nigdy uruchamiana w momencie, gdy jej bezpośrednie 
wyjście jest blokowane lub zasłonięte przez jakąkolwiek część ciała. 

WYSOKA TEMPERATURA 

  
W urządzeniu znajdują się elementy, które nagrzewają się do wysokiej temperatury, szczególnie 
ciśnieniowy podgrzewacz składników systemów chemicznych. Przed wykonywaniem 
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy pozwolić na ochłodzenie się składników, aby 
uniknąć uszkodzenia ciała przez gorące ciecze lub gorące części metalowe. 

UWAGA!!!  

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ GŁOWICY I NIE PRZEKAZUJ OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM. NIE 

ZAGLĄDAJ DO KOŃCÓWKI WYLEWOWEJ, ZAMYKAJ ZABEZPIECZENIE PRZED PRZY-

PADKOWYM OTWARCIEM, JEŻELI NIE UŻYWASZ GŁOWICY 
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4. Główne elementy głowicy 
 

1. Dopływ składnika A (poliol) 

2. Dopływ składnika B (izocyjanian) 

3. Zawór powietrza czyszczącego [00-10-07-03] 

4. Zawór dopływu składnika A (poliol) [00-10-11-09] 

5. Zawór zwrotny składnika A (poliol) [00-10-11-06] 

6. Zawór dopływu składnika B (izocyjanian) [00-10-12-09] 

7. Zawór zwrotny składnika B (izocyjanian) [00-10-12-06] 

8. Zaślepka filtra składnika A (poliol) [00-10-11-12] 

9. Zaślepka filtra składnika B (izocyjanian) [00-10-12-12] 

10. Zawór powietrza sterującego [00-10-10-04] 

11. Blokada głowicy [00-10-03-01] 
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5. Praca z głowicą 
 

Narzędzia niezbędne przy pracy z głowicą: 

• Śrubokręt do otwierania zaworów 

• Wiertła czyszczące odpowiednie do modułu 

• Smarowniczka ze smarem Molykote Longterm W2 lub odpowiednikiem 

• Nożyk (żyletka) 

UWAGA!!! 

Numery użyte w opisach procedur odpowiadają numerom z rysunku złożeniowego 

znajdującego się na końcu tej instrukcji 

Zabezpieczanie i odbezpieczanie głowicy 
 

Głowica CSPM posiada zabezpieczenie chroniące operatora przed niekontrolowanym 

otwarciem. 

Pokrętło blokady [00-10-03-01] musi być zakręcone do oporu w prawo, co zabezpiecza przed 

przypadkowym otwarciem. Głowicę należy zawsze zabezpieczyć podczas jej serwisowania 

lub gdy zostaje bez nadzoru operatora. 

 

 

   Blokowanie głowicy  Odblokowanie głowicy 

Podczas pracy pokrętło blokady [00-10-03-01] musi być odkręcone maksymalnie w lewo 

(przeciwnie do wskazówek zegara) [ok. 2,5 obrotu od pozycji zamkniętej]. 
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Rozpoczynanie pracy z głowicą 
 

1. Nakręcić palcami wężyk długości 15-20 cm lub końcówkę wylewową o średnicy 3,8 mm 
(patrz str.23). Moduł do natrysku nie wymaga powyższych zabiegów. 

2. Przy pomocy zaworów kulowych [00-10-07-03] oraz [00-10-10-05] odkręcić powietrze 
zasilające i czyszczące głowicę  

3. Odkręcić zawory iglicowe [00-10-11-09] i [00-10-12-09] każdego ze składników 
specjalnym śrubokrętem. Wykonać trzy pełne obroty przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara, nie więcej!!! 

 

 
4. Uruchomić maszynę zgodnie z procedurami zawartymi w DTR IZOLER EVO 
5. Przeprowadzić procedurę testową (patrz str. 23) 
6. Odkręcić do oporu blokadę [00-10-03-01] 

 
7. Głowica jest gotowa do pracy 
 

PORADA 

ZALECAMY, ABY GŁOWICĘ Z ZEWNĄTRZ POSMAROWAĆ ŚRODKIEM ROZDZIELAJĄCYM LUB 

PASTĄ WOSKOWĄ NA BAZIE BEZWODNEGO ROZPUSZCZALNIKA. UŁATWI TO JEJ PÓŹNIEJSZE 

OCZYSZCZENIE.  
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Czyszczenie modułu podczas pracy 
 

Przy intensywnej pracy, szczególnie z bardzo reaktywnym systemem, może wystąpić potrzeba 

oczyszczenia modułu. Objawia się to mniejszą wydajnością pracy i zawężeniem parasola 

natrysku lub nierównomiernym nanoszeniem piany. Wskazaniem do tego jest również wyższe 

niż zazwyczaj ciśnienie robocze na obu składnikach. 

 

W celu oczyszczenia należy:  

1. Zakręcić blokadę głowicy [00-10-03-01]. 

2. Oczyścić z zewnątrz końcówkę modułu mieszającego. 

3. Zaworem [00-10-07-03] przydławić powietrze czyszczące głowicę. Delikatnie 

dmuchające powietrze pomoże w usuwaniu resztek pianki z kanału mieszającego. 

4. Wprowadzić ręcznie (delikatnie pokręcając) wiertło w rozmiarze właściwym dla 

używanego modułu (patrz str. 25). Kanał czyścić stopniowo, co chwilę wyciągając 

i oczyszczając wiertło (uważać, żeby nie złamać wiertła). Wiertło powinno wejść 

na długość ok. 2,5 cm dla modułu natryskowego. 

5. Wyjąć wiertło, skierować wylot w neutralne miejsce i otworzyć całkowicie 

powietrze czyszczące przy pomocy zaworu [00-10-07-03]. 

6. Wcisnąć porcję smaru przez smarowniczkę na głowicy (patrz też str. 22) 

 

 
 

7. Odkręcić blokadę głowicy [00-10-03-01] i kontynuować pracę. 

PORADA 

POWYŻSZA PROCEDURA CZYSZCZENIA JEST JEDYNĄ WYMAGANĄ PODCZAS PRACY Z GŁOWICĄ. 

NIE ROZKRĘCAJ PISTOLETU BEZ WYRAŹNEJ POTRZEBY (WYCIEK SKŁADNIKÓW, NIERÓWNE 

CIŚNIENIA, ZACIĘCIE MECHANIZMU SPUSTOWEGO).  
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Procedura awaryjnego zamykania głowicy 
 

Jeżeli podczas aplikacji systemu poliuretanowego awarii ulegnie powietrze zasilające głowicę, 

wtedy po puszczeniu spustu głowica się nie zamknie. W tej sytuacji należy zakręcić maksymalnie 

blokadę głowicy [00-10-03-01] co spowoduje przesunięcie modułu mieszającego na pozycję 

zamkniętą. Gdy składnik przestanie wypływać z lufki modułu mieszającego należy zakręcić 

zawory dopływu składników [00-10-11-09] i [00-10-12-09] oraz przeprowadzić procedurę 

zakończenia pracy z maszyną (zgodnie z DTR maszyny IZOLER). 

 

Procedura odpuszczenia nadmiaru ciśnienia przy kończeniu pracy z głowicą 
 

Procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia należy wykonać w momencie zakończenia pracy z 

maszyną oraz przed każdą pracą serwisową przy głowicy (czyszczenie filtrów, wymiana kamienia 

bocznego,  wymiana zaworu zwrotnego lub wymiana modułu). 

1. Wyłączyć maszynę i odpuścić ciśnienia zgodnie z 

instrukcją DTR maszyny IZOLER. Nie zamykać dopływu 

powietrza do głowicy. 

2. Zakręcić zawory dopływu składników [00-10-11-09] i  

[00-10-12-09] przyrządem dostarczonym wraz z 

głowicą.  

3. Aby zredukować ciśnienie należy skierować głowicę 

do pojemnika na odpady i nacisnąć spust. Głowica się otworzy i strumień resztek 

cieczy wypłynie przez lufkę modułu do pojemnika. 

4. Zwolnić spust głowicy i pozwolić powietrzu czyszczącemu wydmuchać resztki 

systemu. 

5. Zakręcić blokadę głowicy [00-10-03-01] i przystąpić do procedur serwisowych lub 

zakończyć pracę zgodnie z DTR maszyny IZOLER. 
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6. Serwisowanie głowicy 
 

Wymiana i czyszczenie modułu 
 

W celu wymiany modułu należy: 

1. Przeprowadzić procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia (patrz str.16) 

2. Blokada głowicy [00-10-03-01] musi być zakręcona 

3. Zawory iglicowe [00-10-11-09] i [00-10-12-09] muszą być zakręcone 

4. Oczyścić głowicę z zewnątrz 

5. Zaworem [00-10-07-03] zamknąć powietrze czyszczące głowicę. 

6. Odkręcić bloki filtrów [00-10-11-00] i [00-10-12-00] odkręcając kluczem imbusowym 

nr 5 (śruby [00-10-11-14] [00-10-12-14]) 

 

 
 

7. Odkręcić nakrętkę powietrza z przodu głowicy [00-10-05-01] 

8. Odkręcić komorę modułu [00-10-00-00] od korpusu [00-10-03-00] odkręcając śruby 

[00-10-04-00] 

9. Kręcić komorą modułu [00-10-00-00] razem z modułem [00-10-01-00] w lewą stronę 

(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Spowoduje to odkręcenie modułu od 

trzpienia głowicy [00-10-03-09] 
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10. Moduł mieszający [00-10-01-00] umyć w środku czyszczącym, oczyścić otwory 

wiertłami dostarczonymi razem z modułem (do bocznych otworów wprowadzić 

wiertło tylko do połowy modułu ponieważ otwory są przesunięte względem siebie i 

próba czyszczenia „na wylot” może spowodować złamanie wiertła). Ewentualne 

zabrudzenia gładzi mogą być usunięte poprzez „golenie” żyletką. Wyczyścić komorę 

modułu [00-10-10-03] 

 

   
 

11. Delikatnie wkręcić palcami moduł [00-10-01-00] w trzpień głowicy [00-10-03-09], 

(uważać żeby nie zerwać łącznika [00-10-01-01]). Nanieść smar na moduł 

mieszający. 

12. Nałożyć komorę modułu [00-10-10-03] i dokręcić śrubami [00-10-04-00]. 

13. Oczyścić z zewnątrz kamienie boczne [00-10-11-02] i [00-10-12-02] współpracujące 

z modułem w blokach filtrów. Skontrolować prawidłową pracę każdego z kamieni 

(patrz punkt 6 na str. 19). Nanieść na nie smar i złożyć wszystko w odwrotnej 

kolejności. 

 

Sprawdzenie pracy kamienia bocznego 

PORADA 

ZALECAMY, ABY MODUŁY CZYŚCIĆ BEZPOŚREDNIO PO WYMIANIE, A PRZECHOWYWAĆ JE BEZ 

DOSTĘPU POWIETRZA POKRYTE ŚRODKIEM ANTYKOROZYJNYM.  

MODUŁ MIESZAJĄCY Z PORYSOWANYMI GŁADZIAMI MOŻNA ODESŁAĆ DO FIRMY IZOLER 

W CELU ICH REGENERACJI 
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Czyszczenie filtra 
 

Czyszczenie filtra należy wykonywać zawsze, gdy podczas aplikacji systemu ciśnienia na 

maszynie nie pracują w równym zakresie (jeżeli ciśnienie robocze na którymkolwiek składniku 

jest wyższe od standardowego) 

1. Przeprowadzić procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia (patrz str. 16) 

2. Blokada głowicy [00-10-03-01] musi być zakręcona 

3. Zawory iglicowe [00-10-11-09] i [00-10-12-09] muszą być zakręcone 

4. Odkręcić zaślepkę filtra [00-10-11-12] lub [00-10-12-12] i wyciągnąć filtr [00-10-11-

11] lub [00-10-12-11]. Zwrócić uwagę, że z obudowy filtra [00-10-11-00] lub [00-10-

12-00] może wyciec znajdujący się tam składnik. 

 

  
 

5. Wyczyścić siatkę filtra lub jeżeli jest taka konieczność to ją wymienić. 

6. Sprawdzić stan uszczelki [00-10-11-13] lub [00-10-12-13] znajdującej się na zaślepce 

filtra, w razie koniczności wymienić. 

7. Wkręcić filtr z powrotem do obudowy filtra pamiętając o posmarowaniu gwintu 

zaślepki. 

8. Po wyczyszczeniu filtrów należy podczas pierwszej aplikacji systemu skierować 

głowicę do pojemnika na odpady i nie przerywając wylać niewielką ilość piany 

(maszyna powinna wykonać min. 2 suwy). 

 

PORADA 

ORINGI Z GUMY NIE MOGĄ BYĆ MYTE ROZPUSZCZALNIKIEM, NALEŻY JE WYTRZEĆ 
ZWILŻONĄ SZMATKĄ, USZKODZONE WYMIENIĆ NA NOWE. 

 

  



  www.izoler.pl 

 20 

Serwisowanie kamienia bocznego 
 

Konieczność serwisowania kamienia bocznego występuje w przypadku gdy: 

• Pomiędzy kamieniem [00-10-11-02] lub [00-10-12-02] a oprawką kamienia [00-10-11-

01] lub [00-10-12-01]powstanie nieszczelność (zużycie uszczelki na kamieniu [00-10-11-

03] lub [00-10-12-03]). 

• Kamień boczny jest porysowany i brak jest szczelności pomiędzy wypolerowanymi 

płaszczyznami kamienia i modułu mieszającego. 

• Kamień boczny nie pracuje (nie sprężynuje) w oprawce kamienia. 

Aby dostać się do kamienia bocznego należy: 

1. Przeprowadzić procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia (patrz str. 16) 

2. Blokada głowicy [00-10-03-01] musi być zakręcona 

3. Zawory iglicowe [00-10-11-09] i [00-10-12-09] muszą być zakręcone 

4. Odkręcić obudowę filtra [00-10-11-00] lub [00-10-12-00] od komory modułu [00-00-00-00]. 

 

 
 

5. Odkręcić oprawkę kamieni bocznych [00-10-11-01] lub [00-10-12-01] od obudowy filtra 

[00-10-11-00] lub [00-10-12-00] (klucz płaski 14) 
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6. Wyciągnąć kamień boczny [00-10-11-02] lub [00-10-12-02] z oprawki [00-10-11-01] lub [00-

10-12-01] i zgodnie z potrzebą wymienić cały kamień boczny lub tylko uszczelkę na kamieniu 

[00-10-11-03] lub [00-10-12-03]. 

7. Włożyć kamień boczny z powrotem do oprawki kamienia bocznego. Pamiętać o 

posmarowaniu uszczelki i lekkim przekręcaniu kamienia podczas wkładania (aby uszczelka 

nie ścięła się na krawędzi. W obudowie filtra wymienić podkładkę uszczelniającą [00-10-11-

05] lub [00-10-12-05]. 

 

 

8. Po przykręceniu oprawki z kamieniem do obudowy filtra sprawdzić czy kamień poprawnie 

pracuje (sprężynuje). 

 

 

 

PORADA 

KAMIENIE BOCZNE Z PORYSOWANYMI GŁADZIAMI MOŻNA ODESŁAĆ DO FIRMY IZOLER 

W CELU REGENERACJI  
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Zmiana naboju zaworu zwrotnego 
 

Nabój zaworu zwrotnego trzeba wymienić, jeżeli w wyniku zaniku ciśnienia na jednym ze 

składników nastąpiło przebicie jednego składnika do drugiego (np. gdy podczas natrysku 

zabrakło jednego ze składników). Uszkodzony nabój zaworu zwrotnego można odesłać do Firmy 

Izoler w celu regeneracji. 

1. Wyłączyć maszynę zgodnie z DTR (na maszynie nie może być nabite ciśnienie). 

2. Przeprowadzić procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia z głowicy (patrz str. 16) 

3. Przy pomocy specjalnego śrubokręta odkręcić zawór iglicowy (ok. 3 obroty) 

[dokręcony zawór iglicowy uniemożliwi poprawny montaż zaworu zwrotnego]. 

4. Odkręcić uszkodzony nabój zaworu zwrotnego [00-10-11-06] lub [00-10-12-06] i w 

jego miejsce wstawić nowy. Nie zapomnieć o posmarowaniu uszczelek oraz gwintu. 

 

 
 

Smarowanie głowicy po skończonej pracy 
 

Smarowanie głowicy jest ważną czynnością wydłużającą okresy pomiędzy koniecznością jej 

serwisowania. W głowicy CSP-M zamontowana jest smarowniczka pozwalająca smarować 

elementy modułu mieszającego oraz kamieni bocznych bez konieczności rozbierania. 

 

Po zakończonej pracy należy dołączoną do głowicy smarownicą wykonać ok. trzy wciśnięcia 

smaru poprzez smarowniczkę. Odkręcić na krótko powietrze czyszczące [00-10-07-03] aby 

wydmuchać nadmiar smaru.  

Zalecamy stosować smar Molykote Longterm W2 lub jego odpowiednik.  
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Codzienna procedura testowa 
 

Ta procedura sprawdza czy głowica nie wykazuje przecieków pomiędzy modułem mieszającym 

a uszczelnieniem bocznym.  Aby to sprawdzić należy: 

1. Zamknąć zawór [00-10-07-03] powietrza czyszczącego głowicę. 

2. Blokadę głowicy [00-10-03-01] pozostawić zakręconą 

3. Uruchomić maszynę zgodnie z DTR maszyny Izoler (nabić ciśnienie na wężach). 

4. Odczekać 30 sekund i odkręcić powietrze czyszczące głowicy [00-10-07-03]. Sprawdzić 

czy z końcówki wylewowej wydobywa się składnik, zazwyczaj po kolorze można ustalić 

który. 

Jeżeli powyższe badanie wykaże przeciek należy oczyścić moduł i uszczelnienia boczne (patrz 

str. 17 i 20). 

Przygotowanie głowicy do recyrkulacji przez węże 
 

Recyrkulacja przez węże jest konieczną procedurą wykonywaną zarówno po stronie 

izocyjanianu jak i poliolu.  

Izocyjanian przepuszczamy przez węże jeżeli maszyna ma dłuższy postój niż tydzień (patrz 

Procedura koserwacji maszyny przy dłuższym postoju w DTR maszyny Izoler). 

Poliol przepuszczamy przez węże przy pracy z pianką otwartokomórkową. Po dokładnym 

wymieszaniu i podgrzaniu składnika w beczce wymieniamy całą zawartość węża poliolowego 

aby mieć pewność, że aż do pistoletu mamy wymieszany jednolity system. 

Oba węże należy obowiązkowo zrecyrkulować jeżeli doszło do sytuacji wtłoczenia w nie 

powietrza. 

Aby przeprowadzić recyrkulację przez węże należy: 

1. Przeprowadzić procedurę odpuszczenia nadmiaru ciśnienia (patrz str. 16) 

2. Blokada głowicy [00-10-03-01] musi być zakręcona 

3. Zawory iglicowe [00-10-11-09] i [00-10-12-09] muszą być zakręcone 

 

4. Odkręcić zaślepkę filtra po stronie którą będziemy recyrkulować [00-10-11-12] lub [00-10-

12-12]. Zwrócić uwagę, że z obudowy filtra [00-10-11-00] lub [00-10-12-00] może wyciec 

znajdujący się tam składnik. Filtr [00-10-11-11] lub [00-10-12-11] przełożyć do złączki 

recyrkulacji przez węże.  
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5. W miejscu zaślepki filtra wkręcić złączkę recyrkulacji przez węże. 

 

6. Włożyć głowicę w bagnet (uprzednio odkręcając z niego 

zaślepkę). 

7. Postępować  dalej zgodnie z procedurą konserwacji maszyny 

przez węże znajdującą się w DTR maszyny IZOLER EVO. 

 

 

UWAGA 

Po zakończeniu recyrkulacji sprawdzić czystość filtra. 

 

 

 

 

 

 

 

Porady korzystania z modułów mieszających i ich wyposażenia 
 

Głowica nie wymaga szczególnych zabiegów i jest zawsze gotowa do użycia. Jedynym 

narzędziem podstawowym jest wiertło o średnicy właściwej dla używanego modułu. Poniższe 

informacje należy traktować jako uzupełniające do informacji producenta określonego systemu 

poliuretanowego. 

 

Moduł natryskowy 

Ustawić temperaturę natrysku zalecaną przez producenta systemu (proszę sprawdzić w karcie 

technicznej systemu poliuretanowego). Składniki w beczkach muszą mieć temperaturę nie 

niższą niż 18C i nie wyższą niż 30C. Okresowo oczyszczać końcówkę wprowadzając wiertło od 

przodu modułu kręcąc w prawo (patrz str. 15). 

 

Moduł wylewowy 

Na końcówkę nakręcić wężyk polietylenowy długości 15-20 cm średnica wewnętrzna ~5,2mm. 

Istotne jest, aby wężyk był lekko zagięty tak, aby strumień uderzał w ściankę (wężyk regularnie 
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wymieniać). Ustawić temperaturę zalecaną przez producenta systemu (minimum 35C). 

Składniki w beczkach muszą mieć temperaturę nie mniejszą niż 18C i nie większą niż 25C. W 

razie potrzeby ręcznie wprowadzić wiertło od przodu modułu pokręcając (patrz str. 15) 

 

Wężyk wylewowy 

Na końcówkę modułu można nakręcić końcówkę wylewową o średnicy 3,8 mm, co daje 

możliwość napełniania przez otwory stosowane do nitowania płaszczy blaszanych.  

    

Mocowanie igły     Igła 3,8 mm   

Dobrym zwyczajem jest pokrycie powierzchni głowicy cienką warstwą smaru lub pasty 

woskowej, pomoże to w utrzymaniu głowicy w czystości i osadzaniem się nalotu. 

Tabela modułów wraz z rozmiarem wierteł czyszczących 
 

* Numer 

Modułu 

mieszając

ego  

Otwór końcówki 

wylotowej = rozmiar 

wiertła (typ NWKb HSS) 

do czyszczenia końcówki 

w mm  

Wlotowe 

otwory 

komory 

modułu 

Wstępne 

otwory 

komory 

modułu 

**Średnica 

stożka w 

odległości 

120cm od 

wylotu w mm 

**Wydajność w 

kg/min 

przy ciśnieniu 9 MPa 

N 0 1 0,5 1,5 Ø 200 2 

N 1 1,3 0,7 1,5 Ø 350 4 

N 2 1,3 0,9 1,5 Ø 400 6 

N 3 1,5 1,0 1,5 Ø 500 7 

S 0 1,5 0,5 1,5 Ø 300 2 

S 1 1,5 0,7 1,5 Ø 400 4 

S 2 1,8 0,9 1,5 Ø 600 6 

S 3 1,8 1,0 1,5 Ø 700 7 

W 0 1,1 0,5 1,5 - 2 

W 1 1,5 0,7 1,5 - 4 

W 2 1,5 0,9 1,5 - 6 

W 3 1,8 1,3 - - 9 

W 4 2,2 1,5 - - 10 

* N  = Moduły natrysku wąskiego 

   S  = Moduły natrysku szerokiego 

  W = Moduły do wylewu 

** Wydajność modułu i średnica natryskiwanego stożka, zależna jest od temperatury i lepkości 

dynamicznej stosowanej cieczy. 

Podane parametry są uśrednione i w zależności od warunków aplikacji mogą się różnić. 

Wydajność jest zależna od lepkości, ciśnienia i temperatury składników i  może się różnić od 

podanych wartości 
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7. Możliwe przyczyny niewłaściwych natrysków 
 

 

 

8. Rysunek złożeniowy z nr zamówieniowymi 
 

Patrz ostatnia strona. 

Szorstka powierzchnia  • Temperatura składników za niska (struktura kory drzewa) 

Wzór na powierzchni • Temperatura składników za wysoka w głowicy (struktura 
prażonej kukurydzy). 

• Niewłaściwe komponenty. 

• Natrysk przy silnym wietrze. 

• Niewłaściwy kąt natrysku. 

• Natrysk na rosnącą już piankę. 

Kroplenie • Za niskie ciśnienie składników 

• Niewłaściwy moduł w głowicy. 

• Temperatura składników za niska w głowicy. 

• Złe podawanie składników. 

Słaba przyczepność 

między warstwowa  

• Za duży czas przerwy pomiędzy nakładanymi warstwami 
(więcej niż 15 min). 

• Wilgoć na powierzchni, mgła, rosa, mżawka, etc. 

• Za cienkie warstwy. 

• Złe podawanie składników (za mało składnika A poliolu) 

Wolna reakcja  • Temperatura składników za niska. 

• Niewłaściwe komponenty. 

• Złe podawanie składników (za mało składnika A poliolu) 

• Niewłaściwy moduł w głowicy. 

Słabo wyrośnięta 

struktura komórkowa  

• Za cienkie warstwy. 

• Złe podawanie składników 

• Za niskie ciśnienie składników w głowicy. 

• Kolejna warstwa kładziona za szybko. 

Pęcherze  • Natrysk w deszczu, wypacanie się wilgoci z podłoża, gazy z 
porowatego podłoża, etc. 

Spieniona pianka z 

głowicy  

• Temperatura składników za wysoka w głowicy 

• Złe podawanie składników (za dużo składnika A poliolu) 


