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�δηγίες 	ρήσης

DSTEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188 · Fax:+49/5245/448-197 · www.steinel.de 

AI. MÜLLER
Peter-Paul-Str. 15 · A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/25466 · www.imueller.at

�PUAG AG
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · www.puag.ch

�STEINEL U.K. LTD.  
37, Manasty Road · Orton Southgate · GB-Peterborough PE2 6UP
Tel.: +44/1733/238-265 · Fax: +44/1733/238-270 
www.steineluk.com

�STC SOCKET TOOL COMPANY Limited 
8, Queen Street, Smithfield · IRL-Dublin 7 
Tel.: +353/1/8725433 · Fax: +353/1/8725195
sockettool@eircom.net

FDUVAUCHEL S.A.
ACTICENTRE - CTR 2  
Rue des Famards - Bat. M - Lot 3 · F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20303400 · Fax: +33/3/20303420  
www.duvauchel.com

�VAN SPIJK AGENTUREN BV
Postbus 2 · NL-5688 ZH Oirschot
De Scheper 260 · NL-5688 HP Oirschot
Tel.: +31/499/571810 · Fax: +31/499/575795          
www.vsa-hegema.nl

BVSA handel Bvba
Fabriekstraat 145 · B-3900 Overpelt
Tel.: +32/11/660720 · Fax: +32/11/660729 · www.vsahandel.be

LA. R. Tech.
19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D’Or · BP 1044
L-1010 Luxembourg
Tel.: +352/49/3333 · Fax: +352/40/2634 · www.artech.lu

ITHOELKE DISTRIBUZIONE S.N.C.
Via Adamello 2/4 · I-22070 Locate Varesino (Como)
Tel.: +39/331/836911 · Fax: +39/331/836913 · www.thoelke.it

ESAET-94 S.L. 
C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80 · www.saet94.com

PPronodis-Soluções 
Tecnológicas, Lda · Rua do Caseiro no 87 A/B Vilar 
P-3810-078 Aveiro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033 · www.pronodis.pt

SKARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

�BROMMANN ApS
Ellegaardvej 18 · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45/7442 8862 · Fax: +45/7443 43 60 · www.brommann.dk

�Oy Hedtec Ab
Hedengren yhtiö · Lauttasaarentie 50 · FIN-00200 Helsinki
Tel.: +358/9/682881 · Fax: +358/9/673813 · www.hedtec.fi/valaistus

NVilan AS
Tvetenveien 30 B · N-0666 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · www.vilan.no

�PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

�EGE SENSÖRLÜ AYDINLATMA ‹TH. 
‹HR. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹.
GERSAN SAN. S‹TES‹ 659. 
SOKAK · NO:510 · BATIKENT/ANKARA
Tel.: +90/312/2571233 · Fax: +90/312/2556041
www.egeaydinlatma.com
ATERSAN ‹TH. T‹C. ve SAN. KOLL. ST‹ 
Add. Tersane Caddesi Galata Hirdavatcilar Carsisi No: 45 
Karakoy / ‹stanbul – TURKEY
Tel.: +90/212/2920664 Pbx. · Fax: +90/212/2920665
www.atersan.com 

�ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347
www.elnas.cz

�LANGE ŁUKASZUK Sp.j.
Byków 25a · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3 98 08 861 · Fax: +48/71/3 98 19
www.langelukaszuk.pl

HDINOCOOP Kft
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: 36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
www.dinocoop.hu

�KVARCAS
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · www.kvarcas.lt

�FORTRONIC AS
Teguri 45c · EST 50113 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · www.fortronic.ee

�LOG Zabnica D.O.O.
Podjetje Za Trgovino · Srednje Bitnje 70
SLO-4209 Zabnica
Tel.: +386/42/312000 · Fax: +386/42/312331 · www.log.si

�Neco s.r.o.
Ruzová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 44 14 55 · Fax: +421/42/4 44 14 56
www.neco.sk

�STEINEL Trading s.r.l.
Str. Lunga 123 · RO-507055 Cristian-Brasov
Tel.: +40/2 68/25 74 00 · Fax: +40/2 68/25 76 00
www.steinel.ro

�Daljinsko Upravljanje d.o.o.
B. Smetane 10 · HR-10 000 Zagreb
Tel.: +3 85/1/3 88 02 47 · Fax: +3 85/1/3 88 02 47
daljinsko-upravljanje@zg.t-com.hr

�Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: +3 71/7/55 07 40 · Fax: +3 71/7/55 28 50
www.ambergs.lv

�IT und R GmbH
Kuibyshev Str. 78 · RUS-620026 Ekaterinburg
Tel.: +7/34 32/24 23 23 · Fax: +7/34 32/61 61 65
itr@ural.ru
SVETILNIKI
Str. Malaya Ordinka, 39 · RUS-113184 Moskau
Tel.: +7/95/2 37 28 58 · Fax: +7/95/2 37 11 82
goncharov@o-svet.rz



Die STEINEL-Heißklebe-
pistole PUR GLUE 50 ist
eine Kartuschen-Klebe-
pistole für Einkomponen-
ten-PUR (Polyurethan)-
Schmelzklebstoff. Dieser
Klebstoff zeichnet sich
durch folgende
Eigenschaften aus: 

� Klebt Keramik, Metall,
Marmor, Glas, Holz, div.
Kunststoffe (außer PP,
PE, Styropor und
Silikon), Leder und
Textilien.

� Sofortige, hohe Anfangs-
festigkeit kombiniert mit
hoher, struktureller End-
festigkeit.

� Für den Innen- und
Außenbereich geeignet,
da temperaturstabil von
–40 °C bis +100 °C.

� Witterungsbeständig

� Lösungsmittelfrei

� Klebstoffüberschuss
lässt sich leicht entfer-
nen ohne die Oberfläche
z. B. bei Holz zu beein-
trächtigen oder nachbe-
arbeiten zu müssen.

� Die Dauer der Aushär-
tung des Klebstoffes bis
zu seiner Endfestigkeit
ist abhängig vom natürli-
chen Feuchtigkeitsgehalt
der verwendeten
Materialien (1–5 Tage)
(s. Tabelle  S. 7).

� Hohe Wärmebeständig-
keit (erst durch Hitze 
130 °C wieder ablösbar).

� Klare, hell-elfenbeinfarbi-
ge Schmelze, nach dem
Erstarren weiß-kristallin.

Das Prinzip
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BedienungsanleitungD

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Ver-
trauen, das Sie uns mit dem
Kauf dieser STEINEL-Heiß-
klebepistole PUR GLUE 50
entgegengebracht haben.
Sie haben sich für ein hoch-
wertiges Qualitätsprodukt 

entschieden, das mit größ-
ter Sorgfalt produziert, gete-
stet und verpackt wurde. 

Bitte machen Sie sich vor
Inbetriebnahme des Gerä-
tes mit dieser Gebrauchs-
anleitung vertraut. Je sorg-
samer Sie mit Ihrem neuen 

Produkt umgehen, umso
länger wird es zuverlässig
seinen Dienst erfüllen. 

Wir wünschen Ihnen viel
Freude an Ihrer neuen
STEINEL-Kartuschen-Heiß-
klebepistole PUR GLUE 50.



STEINELS smältlimpistol 
PUR GLUE 50 är en patron-
limpistol med PUR-smältlim
(polyuretan) av enkompo-
nentstyp.
Följande egenskaper
utmärker limmet:

� Limmar keramik, metall, 
marmor, glas, trä, plast
(utom PP, PE, styropor
och silikon), läder och
textil.

� Snabb initialhållfasthet
kombinerat med hög
sluthållfasthet.

� Både för inom- och
utomhuslimning.
Temperaturstabilt från 
–40 °C till + 100 °C.

� Fuktbeständigt.

� Utan lösningsmedel.

� Överflödigt lim kan
enkelt avlägsnas utan att
ytan behöver efterbear-
betas.

� Härdtiden till den slutliga
hållfastheten är beroen-
de av materialets naturli-
ga fuktinnehåll.
Tiden kan variera från 
1 till 5 dagar. Se tabell 
sid 14.

� Hög värmebeständighet
(fogen kan lösas först
över 130 °C)

� I smält tillstånd  elfen-
bensfärgad, därefter i
stelnat tillstånd vit.

Princip
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BruksanvisningS

Bäste  Kund !

Tack för det förtroende du
visat oss genom att köpa
vår smältlimpistol 
PUR GLUE 50.

Den kvalitetsprodukt du har
bestämt dig för har tillver-
kats, testats och förpackats
med största omsorg.
Innan du börjar använda
den, läs noggrant igenom 

bruksanvisningen och gör
dig förtrogen med pistolen.
Vi hoppas att du får stor
glädje av ditt köp.
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Este producto STEINEL ha
sido elaborado con el máxi-
mo esmero, habiendo
pasado los controles de
funcionamiento y seguridad
previstos por las disposi-
ciones vigentes así como
un control adicional de
muestreo al azar.

La garantía es de 36 meses
comenzando el día de
venta al consumidor y
cubre los defectos de
material y fabricación. La
prestación de la garantía se
efectúa mediante la repara-
ción o el cambio de las pie-
zas defectuosas a elección
de STEINEL.

La prestación de garantía
queda anulada para daños
producidos en piezas de
desgaste, daños y defectos
originados por uso o man-
tenimiento inadecuados y
los causados por rotura por
caídas.

Quedan excluidos de la
garantía los daños causa-
dos en objetos ajenos.

La garantía es válida unica-
mente si se envía el aparato
sin desmontar y con el
comprobante de compra o
la factura (fecha de compra
y sello del vendedor), bien
embalado, a su proveedor
correspondiente o si se
entrega al vendedor en los
primeros 6 meses después
de la compra.

Servicio de reparación:
Una vez transcurrido el
período de garantía o en
caso de defectos no
cubiertos por la misma, las
reparaciones las lleva a
cabo nuestro departamento
técnico. Rogamos envíen el
producto bien embalado a
la dirección indicada abajo.

Este producto cumple l
a normativa para baja 
tensión 73/23/CEE y la

normativa de compatibili-
dad electromagnética
89/336/ CEE.

Declaración de conformidad

Garantía de funcionamiento

Después de cambiar el 
cartucho vuelve a encen-
derse inmediatamente el
LED verde.

� El cabezal calentador
está aún muy caliente 
por haber sido calentado 
poco antes.

� Antes de cambiar el 
cartucho, dejar que se 
enfríe el cabezal calenta-
dor durante 5 min. aprox.

No se puede exprimir el
cartucho.

� Pegamento endurecido 
en el extremo de la 
jeringa. 

� Inclusión de aire debida 
al calentamiento en 
varias ocasiones.

� Perforar/retirar con un 
objeto puntiagudo el 
pegamento endurecido. 

� Sujetar con la mano libre 
la barra de alimentación 
cada vez que se aprieta 
la palanca de alimenta-
ción. 

Fallos de funcionamiento

Fallo Causa Solución

S
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Idrifttagning

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 Lossa värmeenheten
från pistolgreppet
genom att trycka på
avtryckaren � samtidigt
med en vridning. 

2 Skjut in matningsstaven
� i handtaget.

3 Skjut in matningsstaven
� till anhållet.

4 Skjut in en oöppnad 
patron i värmeenheten
�.

5 Sätt ihop pistolgreppet
och värmeenheten igen.

6 Anslut uppvärmnings-
stället � med nätkabeln
� till ett eluttag. den
gröna lysdioden tänds.

7 Skjut in pistolen i upp-
värmningsstället �. Den
röda lampan lyser under
uppvärmningstiden ca 
10 –13 min.

8 Den gröna lampan lyser
när limmet uppnått lim-
temperatur.
Dra ut pistolen ur upp-
värmningsstället �.

9 Skruva av patronhatten
� och förvara den i
avsett fack � . För att
limma tryck på avtryck-
aren varvid påskjutaren
rör sig framåt och
trycker på patronens
kolv så att limmet trycks
ut genom munstycket.
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Produktbeskrivning

� Påskjutare.
� Förvaringsfack för 

patronhatten.
� Avtryckare.

� Nätkabel.
� Uppvärmningsställ med

indikator.
� Patronhatt.

� Värmeenhet.

Tekniska data

Nätspänning 220–240 V, 50 Hz

Effekt 14 W, (Uppvärmning 500 W )

Uppvärmningstid 10–13 min.

Limmets arbetstemperatur 100–140 °C

Limmets öppna tid 60 ± 15 sek ( beroende på materialet )

Max sladdlös limning ca 15-20 min.

Patronens limmängd 50 g

Limmets sluthållfasthet Efter 1–5 dagar (beroende på materialet)

Limmets hållbarhet Se datumstämpel. Öppnad 4 veckor.

Säkerhetsanvisningar

� Före användning  av
pistolen läs noggrant
igenom bruksanvisnin-
gen.

� PUR-smältlimmet upp-
värms till ca 140 °C. Var
aktsam för att undvika
brännskador!
Skulle varmt lim komma 
på huden spola med 
kallt vatten under några 
minuter. Avlägsna inte 
limmet före avkylningen. 
I nödfall sök läkare.

� Använd lämliga 
skyddshanskar.

� Håll pistolen oåtkomlig
för barn.

� Upplösning av fogar
genom uppvärmning
med varmluftspistol skall
ske under god luft-väx-
ling.

� Överkänslighet genom 
inandning och 
hudkontakt kan 
förekomma.

� Vid illamående och
olycka: kontakta läkare
omgående.

� Ett felfritt resultat upp
nås endast med 
STEINEL
PUR–smältlim.

S
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Sluthållfasthet i PUR –limfogar

Trä / trä

Trä / metall

Trä / keramik

Trä / läder

Trä / textil

Trä / plast

Trä / glas

Metall / metall

Metall / keramik

Metall / läder

Metall / textil                        

Metall / plast

Metall / glas

Keramik / keramik

Keramik / läder

Keramik / textil

Keramik / plast

Keramik / glas                      

Läder / läder

Läder / textil

Läder / plast

Läder / glas        

Textil / textil

Textil / plast

Textil / glas            

Plast / plast

Plast / glas

Glas / glas

+ +

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

•
+

+

+

+

+

+

+ +

+ +
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+

+

•
+
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+ + +

+

+ +

+ + +

+ + +
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+

+
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+ +

+

+ + +

+ + +

+

+

+ + +

+ +

+

+

+ +

+

+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ +

Initial styrka 
efter 5 min.

Styrka
efter 24 tim

Slutstyrka
efter 5 dygn

+ + + Mycket stark
+ + Stark

+ Tillfredställande
• Tillräcklig

Limfog
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Viktiga upplysningar.

Tips och knep som ger extra bra resultat.

� En felfri fog får man bara
med STEINELS origi-
nallim. 

� Limytorna måste vara
fria från fett, torra och
absolut rena (t ex torka-
de med hushållspapper).
OBS! Använd inte lös-
ningsmedel eller liknan-
de för rengöring.
Dessutom kan rekom-
menderas att rugga upp
limytorna speciellt när
det gäller efterbehandla-
de metallytor som t ex
eloxerad alu eller förzin-
kad metall.

� Vid limning av bör lim-
stället ej vara utsatt för
solljus (UV- strålning).
Limstället kan t ex täck-
as med en klisterlapp.

� Limytorna bör ha rum-
stemperatur. Kalla mate-
rial som t ex plattor ska
värmas upp före limning-
en (t ex med varmluftpi-
stol) för att undvika att
limmet fäster för fort, vil-
ket försvårar eventuell
justering av fogen.

� Tunga delar måste ome-
delbart fixeras (t ex med
tving).

� Limfogen blir optimal när
hopsättningen sker
direkt efter det att lim-
met lagts på.

� Överflödigt lim avlägsnas
enkelt med en kniv.

� En limfog kan lösas vid
uppvärmning  över 
130 °C (t ex med en
varmluftpistol).

� Limmet skall läggas på i
punkter eller i strängar
och inte strykas ut.

� Vid längre arbetspauser
än 60 minuter, dra ut
stickproppen och skruva
på hatten.

� Genom ordentlig tillslut-
ning av patronen ökar 
PUR-smältlimmets håll-
barhet.

� Den mekaniska hållfast-
heten beror även på
underlagets styrka
(t ex tapet).

� Lossa patronhatten.

�

Stationär placering av uppvärmningsstationen.

Vid behov kan uppvärm-
ningsstationen skruvas fast.
På undersidan finns två hål

med diam. 2,9 mm på ett
avstånd av 38 mm.

Skulle hatten sitta så
hårt fast i patronen efter
upprepad användning att
den inte kan lossas för
hand, vrid hatten i det
räfflade uttaget. Se bild. 

Anmärkning: Limmet 
måste vara uppvärmt.

� Skruva på hatten omgå-
ende efter användningen
när limmet är varmt.

� Innan en ny patron lad-
das måste uppvärm-
ningsenheten svalna.

� Skulle patron och upp-
värmningsenhet oavsikt-
ligt bli hoplimmade, kan
båda lossas från varand-
ra efter uppvärmning.
Därefter måste samtidigt
överflödigt lim avlägsnas
mekaniskt. 

S
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Denna STEINEL-produkt är
tillverkad med största nog-
grannhet, är funktions- och
säkerhetstestad enligt gäl-
lande föreskrifter och har
därefter genomgått en
stickprovskontroll.

Garantin gäller i 36
månader från inköpsdagen.
Vi åtgärdar fel som beror på
material- eller tillverknings-
fel. Garantin innebär att
varan repareras eller att
defekt del byts ut, allt efter
vårt val. Garantin omfattar
inte skador på slitdelar, t.ex.
värmeelement, nätkabel,
skador och fel som upp-
stått på grund av felaktig
hantering eller bristande 
underhåll samt skador som
uppstått på grund av att
verktyget tappats.
Följdskador på främmande
föremål omfattas inte av
garantin.

Garantin gäller endast då
verktyget, som inte får vara
isärtaget, sänds väl för-
packat med kassakvitto
eller faktura (inköpsdatum
och stämpel) till ett service-
ställe eller lämnas in till
försäljningsstället inom de
första 6 månaderna.

Reparationsservice:
Efter garantitidens utgång
eller vid fel som inte omfat-
tas av garantin kan verk-
tyget repareras på vår
verkstad. Var god sänd
verktyget väl förpackat till
närmaste serviceställe.

Produkten uppfyller låg-
spänningsdirektivet
73/23/EEG och EMC-
direktivet 89/336/EEG.

Överensstämmelseförsäkran

Funktionsgaranti

Efter byte av limpatron lyser
den gröna ledlampan.

� Värmeenheten är fortfa-
rande mycket varm efter
tidigare uppvärmning.

� Låt värmeenheten kallna
i ca 5 minuter före
patronbyte.

Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

Limmet kan ej pressas ut. � Härdat lim i munstycket.

� Luftkudde genom 
flera upphettningar.

� Pressa ett spetsigt 
föremål in i munstycket.

� Håll fast påskjutaren 
med den ena handen 
vid frammatning.

Exempel på användningsområden

T. ex. tvålkopp

T. ex. fästa dörrhandtag

T. ex. fästa kökslist T. ex. laga blomkruka

T. ex.  fästa husnummer T. ex. dekorera marmorskiva

Pistolen blir ej varm. 

Ingen matning.

Ingen lim matas fram.

� Ingen spänning.
� Värmeenheten utan

elektrisk kontakt i 
uppvärmningsstället.

� Värmeenhetens 
elkontakt smutsig.

� Avtryckaren griper ej.

� Limtemperaturen har
sjunkit kraftigt.

� Kolla kabel och uttag.
� Kolla att värmeenheten

är rätt placerad.

� Rengör kontakten meka-
niskt.

� Återför avtryckaren så
att den griper in i pås-
kjutarens anslag.

� Skruva på hatten och 
värm limmet igen.

Driftstörningar.

Störning Orsak Åtgärd
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