
 

 
 

Technikai adatlap 05.30 PUR-hab tisztító 

Termék  Oldószerek és hajtóközeg keveréke. A hajtógáz nem tartalmaz freont – 
FCKW-mentes. 

Tulajdonságok  þ Gyorsan feloldja az anyagot 
þ Nem marad utána tapadó filmbevonat 

Alkalmazás  - Nem kikeményedett poliuretán hab maradványainak eltávolítása. 
- Az PUR-hab pisztolyok szelepeinek és felhordásra szolgáló részeinek 
tisztítása;- Többfunkciós – PUR-hab-maradványok eltávolítása applikátorral a 
szennyezett anyagokról. 

Kiszerelés  Adapteres flakon: 150 és 500 ml 
Szín  – 

   
Műszaki adatok      

Bázis  – szerves oldószerek keveréke 
Alkalmazási hőmérséklet  °C +5 / +35  

Szennyezett réteg eltávolítási 
ideje 

 mp 5–30 (a szennyezettség mértékétől függően – 
ismételhető) 

Éghetőség  F+ Fokozottan tűzveszélyes 
Eltarthatóság  hónap 36 (+5–25 °C-on) 

     
Korlátozások  Zárt vagy elégtelenül szellőző térben nem javasolt az alkalmazása. 

Polisztirolon és a szerves oldószereknek nem ellenálló anyagokon nem 
alkalmazható. 

Felhasználás  Tartsa be a termék címkéjén olvasható használati utasítást. PUR-hab pisztoly 
tisztításakor az alábbi eljárást hajtsa végre: 
1. Csavarja le a kiürült flakont a pisztolyról (ne fordítsa maga felé a 
szelepnyílást). 
2. Csavarja fel a pisztolyra a PUR-hab tisztítót. 
3. Nyomja meg a ravaszt, és töltse meg a pisztolyt tisztítószerrel. 
4. 10-12 (max. 15) percig hagyja hatni a tisztítót a pisztolyban. 
5. Ismét nyomja meg a ravaszt, és töltse meg a pisztolyt tisztítószerrel. 
6. Csavarja és vegye le a tisztítót a pisztolyról. 
7. Ronggyal törölje le az adapterről a felesleges mennyiségű tisztítót, és 
Szilikon spray-vel vigyen fel az adapterre védőfilmréteget. 
8. Csavarjon fel az adapterre egy újabb flakon pisztolyhabot. 
9. Nyomja meg a ravaszt, és töltse meg a pisztoly belsejét a habbal, és 
távolítsa el a tisztító maradékát. 
10. A pisztoly ezzel készen áll a tárolásra vagy a további használatra.  
 

Figyelmeztetés  A flakon állandó nyomás alatt áll. Ne fújja a készítményt nyílt lángra és izzó 
tárgyakra. 25–35 cm távolságból vigye fel a PUR-hab-maradványokra. 
 

Tisztítás  Kéz: kéztisztító krém, szappan és víz 
Biztonság  Lásd „Biztonsági adatlap 05.30”. 

Frissítés  Frissítés dátuma: 2008. június 19. Készült: 2002. január 2. 
    

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem 
ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett 
információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és 
alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a 
termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 

 


