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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za ks  

Ruční láhev PS 50 3500245 Balení po 1 ks   

  Ruční láhev pro nanášení Pelox přípravků. 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 3 dnů. 

 

 Pro nástřik 
produktů 

  

 
Technická data – bezpečnostní pokyny 
 

Max. objem naplnění 5,00 litrů 

Celkový objem ca 7,00 litrů 

Hmotnost bez náplně 1,91 kg 

Max. pracovní přetlak 3 bary 

Max. pracovní teplota 30 oC 

Materiál nádoby Tvrdý polyethylen 

Materiál pumpy Polypropylen 

Materiál O-kroužku Viton 

Zbytkový objem přípravku po vystříkání  

o Ve stojaté poloze 0,19 litrů 

o Při zavěšení na popruhu 0,04 litru 

 
Bezpečnostní pokyny 
 
o Prosím dobře se seznamte s tímto návodem a zvláště pak s částí, kde je 

„používání „této láhve. 

 

o Po skončení prací s ruční láhví PS 50 je nutné vždy zbytkové množství 

vyprázdnit do obalu a díly trysky dokonale propláchnout, aby přípravky 

nezasychali v trysce a ostatních částech! 

 
o Při rozstřiku přípravků vzniká kapénková mlha (aerosol) a proto je nutné u 

některých nebezpečných přípravků používat doporučené prostředky osobní 

ochrany těla a dechu. Při nástřiku těchto produktů však nestačí používat 

ochranu těla a dechu je nutné tyto práce provádět v dobře odvětraných 

prostorách. 

o Při nástřiku ve venkovních prostorách se musí též přihlédnout ke směru 

foukání větru tak, abychom nestříkali proti větru. 

o Na vrchní části je umístněn přetlakový plastový ventil, který je zhotoven na 

přetlak 3 bary a tento by tak neměl být v láhvi překročen. 

o Porušené díly se musí bez odkladu zaměnit za nové náhradní originální díly. 

Při opravách musí být vždy ruční tlaková láhev bez tlaku uvnitř nádoby. 

o S ohledem na status tlakové nádoby je potřebné pravidelně kontrolovat 

důležité díly, jako např. O-kroužky, závity, přetlakový ventil, zda-li plní svojí 

funkci a udržují tlak v nádobě. Pokud tomu tak není je nutné nádobu odstavit 

z provozu. 

o Láhev musí stát ve svislé poloze nebo zavěšená na popruhu. Láhev 

nenechávat po skončení nástřiku pod tlakem, ihned je potřebné tlak odpustit 

z láhve. 

 
Vybavení 
 
o Tlaková hadice s vnitřním výpletem z bílého PVC, volná délka 130 cm. 

o Přetlakový ventil z polypropylénu, trubka 40 cm dlouhá z polypropylénu. 

o Tryska s plochým střikem z PVDF (teflonu), s rozstřikovým úhlem 80o, 

stříkací množství 0,68 l/minutu při 2 barech přetlaku             v nádobě, 

optimální přetlak je v rozsahu mezi 1,5 až 3 bary (hodnoty jsou brány, jako 

při použití vody). 

o Nádoba neobsahuje žádné mosazné díly. 

 
Používání 
 
o Nádoba S8 je určená k rozprašování řídkých čistících přípravků tak, aby 

nedocházelo k poškození použitých materiálů. Maximální použitelná teplota 

přípravků je 30oC. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

            

 

 


