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TEKNISK DATABLAD

FAITHFULL FUGEPISTOL  
FOR MØRTEL  
 
BESKRIVELSE 
 

Faithfull fugepistol for mørtel er laget for 
å påføre og fylle mørtel raskt, nøyaktig 
og med minimalt med søl og spill. 
Den leveres som et komplett sett med 2 
rør, 2 fugedyser og 2 fylldyser sammen 
med reservepakning og miksepinne for 
mørtel. 
 

BRUKSOMRÅDER 
Fugepistolen brukes for alle typer 
mørtelfuging og fylling av hull, skader, 
sprekker o.l. der det er vanskelig eller 
trangt å komme til med murskje e.l. 
 

FORDELER 
• Komplett sett 
• Reservedeler 
• Lett å bruke 
• Letter arbeidet 
• Sparer tid 
• Reduserer søl og spill 
• Letter vanskelig adkomst 
• Enkelt vedlikehold 
• Lett renhold 

 

BRUKSANVISNING 
 

• Trykk inn løseplaten og trekk i T-
håndtaket til pakningen er ute av 
røret. (Vask røret med vann hvis 
det er klebrig). 

• Ta røret ut av pistolen 
• Sett ønsket fuge- eller fylldyse på 

røret etter at dyse er kuttet til 
ønsket åpning. 

• Fyll røret med mørtel og plasser 
det i pistolen 

• Trykk på avtrekkeren til 
pakningen kommer i kontakt med 
mørtelen i røret. 

• Nå er pistolen klar for bruk. 
• Hvis det er ønskelig, kan 

reserverøret fylles med mørtel på 
samme måte for kontinuerlig 
fremdrift. 

 
 
PÅFØRING 
 

Trykk på avtrekkeren slik at du oppnår et 
jevnt og stabilt trykk. 
 

Påfør mørtel/miks på arbeidsflaten med 
stabilt trykk. 
 

Hvis pistolen tettes, trykk inn løseplaten og 
trekk T-håndtaket tilbake for å rengjøre røret. 
 

Hvis flyten ikke er som forventet, kan det 
skyldes bruk av feil dyse, feil i mørtelmiks, for 
lite miksetid, ukorrekte tilsetningsstoffer eller 
bruk av for grove masser. 
 

TEKNISKE DATA 
 

Det er viktig at den mørtelen som brukes er 
glatt og uten klumper. Vi anbefaler derfor at 
mørtelen mikses i 4-5 minutter. 
Hvis det skal brukes tilsetningsstoffer i 
mørtelen bør disse tilføres væsken/vannet før 
pulveret/sementen tilsettes for å unngå 
skumming. 
 

VEDLIKEHOLD 
 

Vask pistol, rør og dyser med vann 
umiddelbart etter bruk. 
 

Pakningen kan om nødvendig strammes for å 
sikre tett kontakt med røret. En ekstra 
pakning følger med for å forlenge levetiden 
på pistolen. 
 

Hvis pakningen henger, selv når den er våt, 
kan den være for stramt tiltrukket. Løs på 
mutteren til riktig, tett kontakt mellom pakning 
og rør. 
 

Påfør litt olje på avtrekksmekanismen jevnlig 
for å sikre at pistolen virker effektivt og 
tilfredstillende.  
 
 
 
   


