
Več namensko čistilo na osnovi acetona v pršilu za
odstranjevanje nestrjene konstrukcijske pene in lepil za
pištole, iz orodij in površin.

Informacija o proizvodu

Uporablja se za odstranjevanje nestrjene konstrukcijske
pene iz oblačil in orodja ter za takojšnje zunanje in
notranje čiščenje pištole za peno neposredno po njeni
uporabi. Za čiščenje nestrjene konstrukcijske pene in
lepil iz okenskih okvirjev, okenskih polic, vrat, podbojev
ipd., med samim delom. Odstrani tudi sveže madeže
maščob, olja, voska in barv.

Področja uporabe

Pločevinka 500 ml
Karton 12 kos

Oblika - pakiranje

Prednosti izdelka

Več funkcijsko čistilo
Učinkovito odstranjuje sveže madeže
Preprosta uporaba

Karakteristika /opis materiala Standard Vrednost

Tehnični podatki

Delovna temperatura -10 do +30°C
Skladiščenje +5 do +30°C

CF 500 Čistilo za pu peno

Rok uporabe 12 mesecev

Topilo: aceton
Pogonsko sredstvo: dimetil eter



Vse navedbe so laboratorijske vrednosti, ki v praksi lahko odstopajo in zaradi tega ne predstavljajo zagotovila za določeno lastnost proizvoda. Zaradi raznovrstnosti v tem okviru ni možno obravnavati cele vrste podrobnosti ter možnosti različnih
kombinacij. Kupec si je dolžan pred uporabo pridobiti o tem ustrezne informacije. Ne moremo zagotavljati določenega rezultata dela, ker nimamo preglednosti nad pogoji obdelave. Uporabnik se mora pred uporabo sam na osnovi poskusa prepričati, če
proizvod daje želene rezultate. S to verzijo so predhodne izdaje neveljavne. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Pridržujemo si pravico do prilagoditve proizvoda tehničnemu napredku ter najnovejšemu razvoju. (22.04.2015).

Temperatura zraka med uporabo: -10 °C do +30 °C.

Pogoji uporabe

S pomočjo pršilne šobe, ki je na pločevinki,
odstranite peno iz oblačil in površin. Za čiščenje
notranjosti pištole namestite pločevinko s čistilnim
sredstvom na pištolo tako, da z eno roko držite za
ročaj pištole, z drugo roko pa vrtite pokončno
postavljeno pločevinko. Prepričajte se, da pištola ni
usmerjena v druge osebe, medtem ko vrtite
pločevinko. Šele potem, ko sta pločevinka in pištola
povezani skupaj, obrnite pločevinko s pištolo v
delovni položaj, t.j. tako, da je pločevinka obrnjena
navzdol. Pločevinko stresite in očistite pištolo tako,
da tiščite na sprožilec, vse dokler v izhajajočem
čistilu ni več prisotne pene. Pri tem ravnajte skrajno
previdno, saj čistilo vsebuje vnetljiv plin. Čistilo ni
primerno za odstranjevanje strjene pene. Čistila ne
puščajte  privitega na pištoli. Pred uporabo na
različnih površinah, preizkusite morebitno topnost.

Navodila za uporabo

Prekrijte z inertnim absorpcijskim sredstvom (npr.
pesek). Poberite in odložite v za to ustrezen
zbiralnik ali pustite, da izhlapi.

Čiščenje

Pločevinke je potrebno skladiščiti in prenašati samo
v pokončnem položaju. Hranite v hladnem in suhem
okolju. Skladiščite pri temperaturi od +5 °C - +30
°C.
Rok uporabnosti: 12 mesecev

Pogoji skladiščenja

Vnetljivo. Hranite izven dosega otrok. Uporabljajte
samo v prostorih z dobrim prezračevanjem. Med
uporabo proizvoda ne kadite. Poskrbite za
preventive ukrepe proti statični razelektritvi.
Aerosol pločevink ni dovoljeno skladiščiti in
uporabljati pri temperaturah prek +50°C. Ne
uporabljajte v bližini ognja.
Za podrobne informacije glede varnosti si preberite
varnostni list (SDS).

Predpisi za varnost

pinta abdichtung gmbh Germany . www.pinta-abdichtung.com; www.connect-systems.eu
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Dobavitelj:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu
tel: +386 1 3621 342


