
    
 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο 

αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

PU FOAM CLEANER 

 
 

 

 

Καθαριστικό αφρού πολυουρεθάνης 
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Ειδικό καθαριστικό με διαλύτες.  
 

Πεδία εφαρμογής 

 
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του πιστολιού 
εφαρμογής αφρού πολυουρεθάνης. Είναι 
αποτελεσματικό όσο ο αφρός είναι ακόμα νωπός. 

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή: υγρό 

Χρώμα: διάφανο 

 

Τρόπος χρήσης 
 
Αφού αφαιρεθεί τυχόν σκληρυμένος αφρός στο 
κούμπωμα του πιστολιού τοποθετούμε το δοχείο 
του PU FOAM CLEANER στο πιστόλι. Στη 
συνέχεια τραβάμε τη σκανδάλη αρκετές φορές 
ώστε το καθαριστικό να μπει μέσα στο πιστόλι. Το 
αφήνουμε λίγο για να δράσει και ξαναπατάμε τη 
σκανδάλη για να ξεπλύνουμε τα υπολείμματα. Το 
πιστόλι μπορεί να αποθηκευτεί με το δοχείο του 
καθαριστικού κουμπωμένο πάνω του. Αν 
επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το πιστόλι χωρίς το 
δοχείο του καθαριστικού, τότε πριν το χρησι-
μοποιήσετε ξανά, ή πριν αντικαταστήσετε κάποια 
ανταλλακτικά του πιστολιού επαναλάβετε τη 
διαδικασία καθαρισμού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Δοχεία 400ml. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε 
χώρους δροσερούς, καλά αεριζόμενους, προ-
στατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία και τις 
υψηλές θερμοκρασίες. Nα μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη των +50˚C και να μην 
αποθηκεύεται μαζί με υλικά που προκαλούν 
οξείδωση ή διάβρωση. 
 

Παρατηρήσεις 
 

 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 

 Προστατέψτε επιφάνειες ευαίσθητες σε 
διαλύτες όπως βαμμένες επιφάνειες, πλαστικά 
κτλ. από την επαφή με το καθαριστικό. 
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