CZYŚCIK
DO POLIURETANU
Zastosowanie
Środek czyszczący do pistoletów dozujących pianę poliuretanową oraz do usuwania zabrudzeń
i niestwardniałej piany poliuretanowej. Nadaje się także do czyszczenia powierzchni przed stosowaniem
poliuretanów i silikonów, jak również oczyszczania obudowy pistoletu i lufy z resztek świeżej piany
poliuretanowej.

Właściwości
Gotowy do użycia, wydajny produkt będący silnym rozpuszczalnikiem. Użyteczny jedynie w przypadku
świeżej piany, nie nadaje się do usuwania piany stwardniałej. Należy unikać rozpylania na czyste
powierzchnie.

Sposób użycia
Aplikator należy oczyścić każdorazowo w przypadku, gdy: zakończono aplikację piany, występują trudności
z aplikacją piany z użyciem pistoletu, pistolet był nieużywany przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. Zaleca się
również regularne czyszczenie pistoletu co 2-3 miesiące. Przed przystąpieniem do czyszczenia pistoletu
należy wykręcić puszkę z pianą poliuretanową, a następnie nacisnąć spust i usunąć resztki piany. Na zawór
czyścika nakręcić dołączoną do opakowania dyszę, a następnie spryskać zawór pojemnika poliuretanu
i adapter pistoletu. Wykręcić dyszę i nakręcić pistolet na pojemnik czyścika. Wielokrotnie naciskać spust
i odczekać 1-2 minuty do momentu aż środek zacznie działać. W razie potrzeby procedurę należy
powtórzyć. Przed przystąpieniem do ręcznego czyszczenia zabrudzeń z niestwardniałej piany
poliuretanowej należy nakręcić na zawór czyścika dołączoną do opakowania dyszę. Spryskać zabrudzenia,
a następnie zwilżone powierzchnie wytrzeć suchą szmatką.

Temperatura stosowania
Od +5°C do +30°C.

KOD EAN
5900089217717

OPAKOWANIE
500 ml

Znaki i symbole ostrzegawcze:
Zawiera: Aceton
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Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu.
Nie palić.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy.
Nosić ochronę oczu.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie poddawać temperaturze przekraczającej 50°C/122°F.

Uwagi dotyczące utylizacji:
Tylko puste opakowania bez par rozpuszczalnika mogą być
poddane recyklingowi. Europejski numer odpadów dostępny
u producenta.
Dodatkowa rada:
Transport samochodowy: zawiń pojemnik w materiale i mocno
zamocuj w bagażniku, nigdy w kabinie pasażerskiej. Zawiera
substancje łatwopalne.Trzymaj pojemnik pionowo.
Skład preparatu zgodnie z rozporządzeniem o detergentach.
Informacja dla personelu medycznego w karcie.
>30% węglowodory łańcuchowe

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

