
VLASTNOSTI

Rozpouštědlo čerstvé polyuretanové pěny, které se dá zároveň použít k čistění a odmaštění
železa, hliníku, nelakovaného dřeva a mramoru. Používá se také na čištění aplikační pistole
od PU pěny.

Odstraňuje mastnotu, olej, saze, dehet, vosky, zbytky politur, lepidiel, čerstvých tmelů a těsnicích hmot. Používá
sa na ruční čištěnií a čištění aplikační pistole na polyuretanovou pěnu.

Název Barva Velikost Balení Obj. číslo

Čistič na PU pěnu čirá 500 ml sprej PTR-79
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ČISTIČ NA PU PĚNU

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním 
listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání.
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POUŽITÍ
Lněnou hadru nebo neobarvený papír napustíme čističem a očistíme povrch. Opakujeme ještě jednou čistou
hadrou. Do porézních povrchů necháme čistič nejdříve vsáknout a potom začneme s čištěním. Používá se na
ruční čištění a na čištění aplikační pistole. Na ruční čištění se používá rozprašovací aplikátor, který nasadíme na
rozprašovací nástavec. Při čištění aplikační pistole se našroubuje adaptér nádobky na pistoli. Nádobka při tom
nesmí být namontovaná nakřivo. Opatrně stiskneme spoušť pistole, abychom odstranili zbytky pěny. Jakmile
místo pěny vytéká čiré rozpouštědlo, spoušť uvolníme. Čistič uvnitř pistole necháme působit 1 – 2 minuty. Znovu
stiskneme spoušť a podržíme čistič v pistoli. Tento postup opakujeme 2-3 krát při každém čištění pistole. Po
ukončeném čištení se musí dóza s čističem ihneď odšroubovat z pistole. Pistole se nesmí rozebírat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základ : směs organických rozpouštědel Aplikační teplota : -13°C až +40°C
Skladovatelnost : od 0 °C do +25°C, 24 měsíců v suchém a chladném prostředí


