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ČistiČ PU-Pěny - aerosol
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Čistič PU-pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího 
plynu takové povahy, aby zajišovala dobrou rozpustnost jak 
výchozích komponent, tak i částečně vytvrzené polyuretanové 
pěny.

Popis:

Výrobek se dodává v aerosolových nádobách s objemem náplně 
150 ml, 500 ml. Balení v kartonu po 12 ks. 

Balení:

Postup při použití:
Čistič PU-pěny dobře protřepte a našroubujte na pistoli.

Pistoli propláchněte několika krátkými střiky. Poté nechte čistič 
asi 15 minut působit a ještě jednou prostříkněte.

Odšroubujte čistič z pistole a otřete závit láhve.
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Použití:
Čistič PU-pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků apli-
kačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adap-
téru lze Čistič PU-pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů 
potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.

Důležité upozornění:
Díky své rozpouštěcí schopnosti může naleptat povrch některých 
umělých hmot (např. plexiskla) – vyzkoušejte před použitím.

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře 
větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od 
data výroby.

skladování:

technické údaje:

Forma aerosol

Barva bezbarvá

Zápach po organických 
ředidlech

Měrná hmotnost kapaliny při 20 °C  0,85 g/cm3

Dynamická viskozita při 20 °C < 1 mPas

Obsah vody < 0,2 % hm.

Destilační rozmezí +55 °C až  +78 °C

výše uvedené údaje jsou vztaženy na účinnou látku

* Další informace viz. „Bezpečnostní list“

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Extrémně hořlavý.
Dráždí oči.
Opakovaný kontakt může vést ke zdrsnění nebo popras-
kání  pokožky.
Výpary mohou vyvolat ospalost a malátnost.
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Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vy-
hledejte lékařskou pomoc.
Provete preventivní opatření proti výbojům statické elek-
třiny.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte ten-
to obal nebo označení.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Při práci používejte vhodný ochranný oděv ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
Dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
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