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Descriere produs:  Este un aerosol de solvent pentru spumă poliuretanică cu gaz purtător. Produsul 

are în dotare inel de pistol şi cap de evacuare.  

Ambalare: flacon cu conținut de 500  ml, 12 buc / bax 

Domeniul de utilizare: 

 Produsul este recomandat la curăţarea şi întreţinerea pistolului de presare a spumei poliuretanice. 

Folosirea acestui produs în mod sistematic duce la prelungirea duratei de viaţă a pistolului.  

 De asemenea se poate utiliza la îndepărtarea resturilor de spumă poliuretanică încă neîntărită. 

 Produsul îndepărtează spuma de pe majoritatea suprafeţelor, însă se recomandă o verificare de 

probă în fiecare caz.  

Modul de utilizare: 

 Peste petele nedorite de spumă poliuretanică se va aplica materialul de la o distanţă de cca. 20-30 

cm, se lasă să reacţioneze şi se şterge cu ajutorul unei cârpe. Procedura se poate repeta în cazul 

petelor mai mari. 

 Pentru curăţarea pistolului, flaconul se va înşuruba pe pistol şi se va apăsa până la curăţarea 

perfectă a căii de evacuare.  

Date tehnice: 

 Culoare:       incolor 

 Vâscozitate:      nu este disponibil 

 Densitate:      0,91g/cm3 

 Punct de inflamare:    < 20 °C 

 Termen de păstrare:    12 luni (în loc uscat şi răcoros)    

Măsuri de siguranță:  

DP1. Conţine acetonă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aerosolii provoacă somnolenţă sau ameţeli. 

Flaconul se află sub presiune.  

 

A se feri de radiaţiile directe de soare şi temperaturi peste 50 °C. Încălzirea, găurirea sau aruncarea în 

foc a flaconului, chiar şi în stare goală, este interzisă! Conţine 39.8 % de masă componentă inflamabilă. 

A se păstra la loc răcoros şi bine aerisit.  

A se păstra ferit de foc. Fumatul interzis. A se evita posibilitatea de încărcare electrostatică. A nu se 

respira aerosolii.  

După folosire a nu se încălzi, găuri sau arunca în foc flaconul. A nu se aplica direct pe flacără sau 

obiecte incandescente. A nu se arunca flaconul la gunoiul menajer. A nu se deversa în canalizare, 

produsul şi ambalajul se va colecta în locuri speciale destinate prelucrării a deşeurilor periculoase. În 

caz de înghiţire a se apela la medic, a i se arăta ambalajul sau eticheta produsului. 

Resturile produsului nu vor fi aruncate la WC, canalizare, se vor preda la locuri de colectare a 

deşeurilor periculoase.  
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Această specificaţie tehnică nu constituie sub nicio formă garanţie privind utilizarea produsului şi 

condiţiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condiţiile particulare de lucru. 

Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului dorit, 

pentru a evita greşelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuţiei. Pentru informaţii 

suplimentare producătorul stă permanent la dispoziţia utilizatorului. 

 

 

 


