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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Model
DZ-C202

Utilizare

DZ-C223

DZ-C224

tencuit perete

Conținut duze
Modalitate prindere duze
Presiune de lucru

tencuit tavan

fără duze

cu duze

-

prin înfiletare

8 bar

Debit

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro)
FABRICAT IN PRC

Instructiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 07/2020

MAȘINĂ DE TENCUIT PNEUMATICĂ

6 bar (8 bar fără duze)
50 ml/min; 30-60 mp/h

6. ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile
de echipamente electrice și electronice și Directiva 2008/98/CE privind
deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația
națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură Nr.6, sat
Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, inregistrată la Registrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal
Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria raspundere,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul “Mașină de tencuit pneumatică DZ-C202, DZ-C223, DZ-C224 “ care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea
muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva
2011/65/UE privind restricțiile substanțelor periculoase.
Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Noiembrie 2020
Nume si prenumele persoanei împuternicite:
						

Olaviu Opinca,
Director de Produse
GOLDEN FISH SRL
______________________
Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. admin,
biroul
nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos,
						
(Semnatura si stampila)
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier.ro; Tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT GARANȚIE
GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ / GARANȚIE COMERCIALĂ - 1 an
Denumirea produsului.......................................Model/Serie........................................................
Nr. factură ........................................................Data cumpărării..................................................
Vânzător...........................................................Magazin ............................................................
Adresa magazin...........................................................................................................................
Numele cumpărătorului............................................
Adresa cumparatorului ...........................................
Semnatură Cumpărător . ...........................
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DZ-C223

DZ-C202
CARACTERISTICI TEHNICE:

2kg

UTILIZARE ÎN INTERIOR/EXTERIOR
VITEZĂ MARE DE ACOPERIRE
DIN OȚEL INOXIDABIL
PRESIUNE RGLABILĂ
DUZE DE PULVERIZARE DIN OȚEL
VALVĂ PNEUMATICĂ

74x21,5x20

DZ-C224
În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastra colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice
problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. administrativ, biroul nr.12, etaj 1,
Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, Tel: +40 751 098
855, +40 746 533 474; email: service@micul-fermier.ro, contact@micul-fermier.ro
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CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE
DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI
OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE
PRODUCATORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2020 Toate drepturile rezervate
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1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și
a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate
indicațiile originale provenite de la producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire
prin utilizarea corectă a produsului.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DZ-C202

DZ-C223

DZ-C224

■■ După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea mașinii de tencuit și în caz de deteriorare
vizibilă, nu o utilizați și contactați
ATENȚIE
vânzătorul.
■■ Asigurați-vă înainte de utilizare că Nu lăsați mașina de tencuit expusă sub razele
mașina de tencuit este asamblată soarelui în zilele călduroase deoarece cuva de
corespunzător și nu prezintă deformări tablă se poate încinge și poate deforma galeria .
mecanice în urma transportului.
■■ NU lăsați mașina de tencuit nesupravegheată. Aceasta NU poate fi utilizat de către copii
sau persoane cu anumite dizabilități. Când nu este folosită, depozitați-o într-un loc sigur și
uscat, neaccesibil copiilor. Mașina de tencuit pneumatică este concepută pentru uz casnic/
gospodăresc.
■■ NU folosiți mașina pentru alte operațiuni decât cele precizate în manual.
■■ Utilizarea de accesorii sau consumabile nerecomandate de producător poate provoca vătămări
și poate conduce la anularea garanției.
■■ NU folosiți mașina dacă vă aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor, deoarece
acestea pot afecta capacitatea utilizatorului de a o utiliza în siguranță.
■■ După fiecare utilizare curățați piesele de resturi de material, spălați cu jet de apă și ștergeți cu
o laveta umedă. Ulterior depozitați-o într-o poziție stabilă, într-un loc uscat ferit de temperaturi
extreme.
■■ Nu depozitați mașina de tencuit pneumatică în apă.
■■ Asigurați-vă că în timpul utilizării mașinii de tencuit adoptați o poziție a corpului stabilă, fără
posibilitatea de alunecare, împiedicare sau cădere.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

Mașina de tencuit pneumatică este destinată tencuirii pereților DZ-C202, DZ-C223 și tavanului DZC224. Produsul este recomandat uzului gospodăresc. Se compune din următoarele piese: cuvă(1),
mâner(2), galerie pneumatică(3), supapă+robinet(4), conector conductă de aer(5) și duze(6) (DZC223, DZ-C224) (Fig.1).
Se recomandă ca mașina să fie folosită
Fig.1
împreună cu un compresor de aer cu parametrii
1
2
corespunzători.
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4. PREGĂTIREA PRODUSULUI

4

Mașina de tencuit pneumatică se livrează demontat complet și necesită asamblare. (Fig.2)
Montați pe rând mânerul, supapa cu robinetul, conectorul cu conducta de aer și duza, folosind setul
de șuruburi furnizate în colet.
3
5
6
Pregătirea de lucru (Fig.3):
Principiul de funcționare pentru tencuirea cu
mașina de tencuit pneumatică constă în împingerea mortarului cu ajutorul aerului comprimat prin orificii dimensionate optimizat astfel încât fenomenul de pulverizare să imite perfect mistria meseriașului care tencuiește manual. Practic, aerul

1

sub presiune iese prin duzele pneumatice
și împinge masa de mortar prin alte orificii
izbindu-l cu putere de perete.

Fig.2

Mașina de tencuit pneumatică este foarte ușor de utilizat în lucrarile de finisare a
pereților atât în interior, cât și exterior.
Avantajele mașinii de tencuit pneumatice:
■■ este simplu de montat/demontat și
permite o curățare foarte ușoară după
utilizare;
■■ mărește eficiența și viteza de tencuire a
pereților;
■■ ușor de operat de o singură persoană;
■■ este fabricată din oțel inoxidabil.
■■ greutate redusă pentru confortul
utilizatorului.

Fig.3

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cum se utilizează mașina de tencuit
pneumatică : DZ-C223 DZ-C224
■■ În principiu se poate folosi orice tip de
mortar pe baza de ciment, apă, nisip, var, ipsos având granulație medie(2-5 mm);
■■ Mixați mortarul dorit până la omogenizarea acestuia. Nu este obligatoriu să adăugați apă
pentru a înmuia mortarul. Respectați rețeta de mortar de pe sacul producătorului.
■■ Clătiți mașina într-un recipient cu apă pentru a uda cupa acesteia și pentru a facilita alunecarea
mortarului. Faceți acest lucru în mod repetat, odată la 10-12 încărcări pentru a clăti cupa și
pentru a se evita întărirea sau pătrunderea mortarului în galerie.
■■ Când lucrați cu o singură duză pentru aplicarea stropilor (spritul care se dă înaintea tencuielii)
folosiți pentru acest lucru un mortar normal sau puțin diluat 5% cu apa. Mașina nu este facută
să funcționeze cu ’’zeama de ciment’’ . Presiunea aerului va reuși să pulverizeze mortarul gros
și să îl transforme în stropi foarte mici (bob de orez). Astfel mortarul pulverizat cu o duză va
pătrunde foarte puternic în porii cărămizii / bca-ului și va forma un strat abraziv pe perete pentru
o aderență perfectă și durabilă;
■■ Pentru aplicarea stropilor folosiți o singură duză acoperind cu capacele din dotare celelalte trei
duze.
■■ După utilizare clătiți foarte bine mașina sub jet de apă și nu doar prin inundarea acesteia și
apăsarea trăgaciului.
■■ Totdeauna aplicați mai întâi stropii cu o duză și apoi masa de mortar cu restul duzelor. Nu
aplicați direct pe cărămidă simplă masa de mortar. Nu folosiți zeama de ciment pentru stropi ci
folosiți tot mortar puțin diluat (5 %).
■■ Este absolut normal să se înfunde la început duzele până se curăță circuitul interior. Procesul
de curățare trebuie făcut astfel: Se desfiletează pe rând câte o singură duză, și se lasă
presiunea aerului să curețe canalul respectiv aprox. 30 secunde după care se înfiletează duza
la loc. Procesul se repetă pentru fiecare duză în parte.
■■ Depozitați întotdeauna mașina de tencuit pneumatică cu duzele în jos pentru a se scurge apa.
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