
 

 
V2 04-2019 

 

 

Dit doe je door aan het mondingsstuk van de spuit te draaien.
Zie volgende pagina.

 Let op de maximale vulhoeveelheid. 
 

 Draag de gloriaspuit alleen als deze 
vergrendeld is.  
 

 Check de gloriaspuit op eventuele 
schade. Werk niet met kapotte 
spuiten. 
 

 Kijk voor je begint of de gloriaspuit 
in de sproei-stand staat. 

 

 

 Blaas druk af. Trek de dop op het 
veiligheidsventiel omhoog. 
 

 Draai de pomp eruit 
 

 Tank niet leeg? Zet de gloriaspuit op zijn kop en 
knijp in de knijpkraan 
 

 Reinig de gloriapomp met lauwwarm water.  
Laat hem op zijn kop drogen.  

 Ander product in gloriaspuit?  
Spuit eerst goed reinigen! 
 

 Altijd zelfde product in gloriaspuit?  
Voor zie spuit van productinformatie! 
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Gloriaspuiten worden voornamelijk gebruikt om met een 
product op plaatsen te kunnen komen waar je met de 
hand niet bij kunt.  
Het product wordt daardoor op een andere wijze gebruikt 
dan via de reguliere methode. Hierdoor bestaat het gevaar 
van inademen van het product, omdat gebruik gemaakt 
wordt van de nevelmethode. 
Het is daarom erg belangrijk dat de sproeikop van de Gloriaspuit zo wordt ingesteld dat deze 
niet nevelt, maar sproeit. Dan is de kans op inademing namelijk veel kleiner tot onmogelijk. 
Lees vóór demontage en montage van de Gloriaspuit de gebruiksaanwijzing! 
 

 
Sproeiende gloriaspuit 
 

 
Nevelende gloriaspuit 
 
Om de gloriaspuit in de sproeistand te zetten, draai je aan het mondingsstuk van de spuit (de 
plek waar de vingers op de afbeeldingen hierboven de spuit vast hebben). 
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Het in gebruik nemen van de Gloriaspuit: 

• De pomp met behulp van de pompstang in ingeschoven positie een aantal slagen 
linksom (180°) draaien en vervolgens de complete pomp eruit nemen. 
 

• Vul de tank met het – gedoseerde – reinigingsmiddel. 
Let op de maximale vulinhoud! 
 

• De pomp erin plaatsen en vast draaien. 
 

• Oppompen tot een druk van 3 bar in de tank bereikt is. Bij sproeiers zonder 
manometer is de maximale druk bereikt wanneer de sproeier de druk hoorbaar via 
het ingebouwde veiligheidsventiel afblaast. 
 

• De pomp omlaag drukken en de pompstang met het pomphuis vergrendelen door de 
stang naar rechts te draaien.  
Let op: het apparaat alleen dragen wanneer het vergrendeld is. 
 

• Kijk de Gloriaspuit altijd na op eventuele schade, zodat deze altijd veilig gebruikt kan 
worden. Kapotte spuiten dienen vervangen te worden. 
 

• Kijk, voordat je gebruik maakt van de spuit, na of de sproeier in sproeistand staat. Het 
product niet vernevelen! 

 
Het leegmaken en reinigen van de Gloriaspuit: 

• Blaas altijd eerst de druk af, door: 
de knop op het veiligheidsventiel omhoog te trekken of 
door in de handgreep van de knijpkraan te knijpen. 
 

• Is er nog sproeimiddel in de tank aanwezig? Zet dan het 
apparaat op zijn kop en knijp de knijpkraan in. 
 

• De pomp eerst voorzichtig een paar slagen, al 
linksdraaiend, uit de tank schroeven en uitnemen. 
 

• Reinig de Gloriaspuit met lauwwarm water en laat deze 
geopend ondersteboven drogen.  

 
Belangrijk: 

• Als er verschillende producten in de Gloriaspuit worden gebruikt, dan moet deze na 
elk gebruik schoongemaakt worden.  
 

• Als altijd hetzelfde product in de Gloriaspuit wordt gebruikt, dan moet de spuit 
voorzien zijn van de betreffende productinformatie. 

 

 


