Technický list
Dátum revízie. 29.10.2012

ČISTIČ PU PENY A PIŠTOLE
Čistič PU peny a pištole je čistiaci aerosol na okamžité použitie na čistenie nevytvrdnutých polyuretánových pien.
Technické dáta:
Báza
Konzistencia

acetón
číra kvapalina

Charakteristika:

používa sa ako čistiaca kvapalina v spojení s používaním
trubičkových PU pien

obsahuje rozpúšťadlá
Príklady použitia:

čistenie trubičkového aplikátora

čistenie vypúšťacej trysky plechovky penového aerosólu

odstraňovanie nevytvrdnutej peny z okolia pracovnej
činnosti
Prevedenie:
Balenie: aerosólová plechovka 500 ml

Bezpečnosť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a
bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď Bezpečnostný list
výrobku a údaje uvedené ne etikete.
Poznámka: Pred použitím Čističa PU peny a iných čističov
vždy overte, či tento prípravok nepoškodzuje plastové okná a
nátery drevených okien či iné povrchy! Ak máte obavy
z poškodenia povrchu rámov okien či dverí alebo okolia
vypeňovanej špáry, prikryte priľahlé povrchy pred prácou
s penou krycou páskou alebo fóliou.

Skladovateľnosť:
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom
obale pri teplotách +5°C až +25°C. Dátum výroby a s potreby je
uvedený na obale. Skladujte vo zvislej polohe, ventilom nahor.
Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami aj počas prepravy !
Pracovný postup:
Nanášanie: Odstráňte trubičkový aplikátor z peny. Plechovku
s čistiacim aerosólom pred použitím poriadne pretrepte.
Nasaďte trubičku rozprašovača do aplikačnej trubičky a
prestreknutím očistite ešte nevytvrdnutú penu. Pokiaľ ste
nespracovali celý obsah plechovky s penou, napriek tomu, že je
určená na jednorazové použitie, pokúste sa zachovať jej
funkciu očistením výpustnej trysky čističom.
Čistenie: po použití utrite mokré časti čistou suchou handričkou
Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.
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