Czyścik do piany- karta techniczna

CZYŚCIK DO PIANY
OPIS PRODUKTU
Spray czyszczący do usuwania nieutwardzonej pianki budowlanej z narzędzi i
powierzchni.
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Stosowany do usuwania nieutwardzonej pianki montażowej z ubrań i narzędzi, a także do natychmiastowego czyszczenia pistoletu piankowego zaraz po użyciu, zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz pistoletu. Do czyszczenia ram okiennych, parapetów, drzwi,
ościeżnic, itp. z nieutwardzonej pianki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

WARUNKI STOSOWANIA
•
Temperatura użytkowania od -10°C do +30°C.

Czyścik jest łatwopalny.
Stosować wyłącznie w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, nie palić
tytoniu w pobliżu i unikać
elektryczności statycznej.
Opary mogą powodować
zawroty głowy, unikać
kontaktu z oczami i skórą.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Szczegółowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa
są dostępne na karcie
charakterystyki (SDS).

INSTRUKCJA STOSOWANIA
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Używamy dyszy dozującej na pojemniku do usunięcia pianki z ubrań i
powierzchni. W celu oczyszczenia pistoletu piankowego wewnątrz
podłączamy pojemnik ze środkiem do pistoletu. Jedną ręką trzymamy uchwyt,
a drugą obracamy pojemnik w pozycji pionowej. Upewnić się, że podczas
podłączania pistolet nie jest skierowany w stronę innych osób.
Dopiero po połączeniu, odwracamy pojemnik wraz z pistoletem do
położenia roboczego, to jest do góry dnem.
Wstrząsamy pojemnik i oczyszczamy pistolet naciskając spust, do momentu
aż przestaną z niego wypływać resztki pianki. Trzymać ze szczególną
ostrożnością, gdyż środek zawiera łatwopalne gazy. Nie nadaje się do
usuwania utwardzonej pianki.

PORZĄDKOWANIE PO ZAKOŃCZENIU
Przykryć chłonnym materiałem (np. piaskiem), zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku
lub pozostawić w celu odparowania.
DANE TECHNICZNE
Rozpuszczalnik: aceton. Gas: eter dimetylowy.
KOLOR
Bezbarwny
OPAKOWANIE
650 ml puszka z aerozolem, objętość 500 ml, 12 sztuk w pudełku.
PRZECHOWYWANIE
Gwarantowany czas przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli jest
przechowywany w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu,
w temperaturze od +5°C do +30°C, unikać zamrażania. Puszki z aerozolem nie mogą być
przechowywane lub transportowane w temperaturze powyżej +50°C. Trzymać z dala od
źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
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