CZYŚCIK
Czyścik do pian i klejów PU

OPIS

SPRZEDAŻ
Dystrybutorzy
Klienci indywidualni

Czyścik to nowoczesny preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych
systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów aplikacyjnych.
Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę
nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

szukaj na www
IZOLACJE – Sprzedaż
lub zeskanuj kod

ZASTOSOWANIE
Rekomendowany do:
▪
▪

czyszczenia narzędzi, ubrań, powierzchni
natychmiastowego czyszczenia pistoletu piankowego zaraz po
użyciu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pistoletu
czyszczenia ram okiennych, parapetów, drzwi, ościeżnic
odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem
poliuretanów i silikonów

DORADZTWO
INWESTYCYJNE

▪
▪

szukaj na www
INWEST – Doradztwo
lub zeskanuj kod

INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Zawiera: aceton, węglowodory alifatyczne <30%.
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SPOSÓB UŻYCIA
Czyszczenie powierzchni: Na zawór preparatu nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże
zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika
piany poliuretanowej dokładnie rozpylić Czyścik na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć
suchą szmatką.
Czyszczenie pistoletu: Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę
piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na
zawór Czyścik i spryskać łącznik - gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić Czyścik w
gnieździe pistoletu, ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego
oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie
czyszczone powierzchnie.
Ważne zalecenia:
• Przed użyciem zapoznaj się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP.
• Nie pozostawiać preparatu przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie uszczelek znajdujących się w pistolecie aplikacyjnym.
• Nigdy nie czyścić pistoletu wodą!
• Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w celu oczyszczenia.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę Chronić przed dziećmi.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice
ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50 °C/122°F. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po
zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać
do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI
Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji
pionowej w temperaturze +5ºC do +35ºC (zalecana pokojowa).

PARAMETRY
Właściwości

Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol

Stan skupienia
Barwa

bezbarwny

Gęstość

0,78 -0,79 g/cm3

Temperatura stosowania

od +5°C do +35°C

Rozpuszczalność:
a)
w wodzie
b)
w rozpuszczalnikach
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