Technický list:

Cyklon Čistič PU zvyškov

Číslo tovaru: 8144500

Charakteristika
Cyklon Čistič PU zvyškov je vyvinutý špeciálne pre vnútorné čistenie aplikačných pištolí a na
čerstvú nevytvrdnutú polyuretánovú PU penu.
Je to kombinácia s nalisovaným závitom na montáž na spracovateľskú pištoľ, ale aj prívesná
rozprašovacia hlava na rýchle odstraňovanie čerstvých znečistení polyuretánovou penou.
Umožňuje univerzálne použitie čističa na pištole aj ako sprej.

Mimoriadne vlastnosti
 systém rôznych riedidiel, ktorých účinok je určený pre 1-komponentné polyuretánové
peny
 bezproblémovo rozpúšťa znečistenia čerstvou polyuretánovou penou
 čistí vnútro telesa pištole od zbytkov priľnutej peny
 optimálna manipulácia pomocou zosúladenej kombinácie adaptéra striekacej hlavy
 kompatibilné s väčšinou spracovateľských pištolí
 nezanecháva lepivý film

Oblasti použitia
 na vnútorné a vonkajšie čistenie 1-komponentných spracovateľských penových pištolí
 na odstraňovanie čerstvých znečistení 1-komponentnou polyuretánovou penou

Spracovanie
Za účelom vnútorného čistenia montážnej pištole sa po odskrutkovaní vyprázdnenej obalovej
nádoby na pištoľovú penu nasadí uloženie závitového koša a uloženie ventila na
spracovateľskej pištoli, dôkladne sa vystrieka Cyklon PU čističom a odstránia sa priľnuté
častice peny.
Potom nasleduje naskrutkovanie obalovej nádoby čističa na spracovateľskú pištoľ. Pištoľ
s nádobou smerovať dohora. Následne stlačiť spúšťovú páčku pištole, kým nebude zo
spracovateľskej pištole vytekať číra transparentná tekutina. Po uplynutí cca. 1 minúty postup
čistenia zopakovať.
Dávkovaciu skrutku na spracovateľskej pištoli zaskrutkovať úplne dovnútra, aby bola pištoľ
chránená proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti.
Spracovateľská pištoľ môže zostať naskrutkovaná na nádobe čističa až kým nebude pištoľ
znovu použitá na spracovanie pištoľovej peny.
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Osobitné upozornenia
Čistič PU zvyškov je príslušne začlenený podľa nariadenia o nebezpečných látkach ako
kvapalina ohrozujúca vodu. Produkt uvoľnený pri čistení pištole sa nesmie dostať do
kanalizácie alebo pôdy. Čistiaci prostriedok zachytávať v osobitnej nádrži a oddelene
odovzdávať na likvidáciu.
Čistič je horľavý a zaraďuje sa k vysoko-zápalným kvapalinám. Pri spracovaní čističa
nefajčiť a kvapalinu držať bezpečne vzdialenú od zápalných zdrojov (elektrických prístrojov,
otvoreného plameňa). Znečistený odev nečistiť na tele. Existuje nebezpečie požiaru.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené
na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné.
Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie,
preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené
údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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