FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium Foam Cleaner
PENOSIL Premium Foam Cleaner este folosit pentru îndepărtarea
spumei neuscate de pe haine, tocurile ferestrelor, pistol de spumă etc.

Domenii de aplicare
Se folosește pentru îndepărtarea spumei de construcție neîntărită de pe
haine și unelte, precum și pentru curățarea interiorului și exteriorului
pistolului de spumă imediat după folosire. Curățarea suprafețelor de
spumă de construcție neîntărită, în timpul lucrului.

Condiții de aplicare
Temperatura la aplicare trebuie să fie între -10°C și +30°C.

Instrucțiuni de aplicare
Utilizați duza de pulverizare atașată la recipient pentru a îndepărta spuma de pe haine și
suprafețe. Pentru a curăța spuma din interior pistolului de spumă, conectați recipientul cu
agent de curățare la pistol, ținând mânerul pistolului cu o mână și răsuciți recipientul vertical
cu cealaltă mână. Asigurați-vă că pistolul nu este indreptat către alte persoane. Numai după
conectare, rotiți recipientul împreună cu pistolul în poziția de lucru, adică cu capul în jos.
Agitați recipientul și curățați pistolul prin apăsarea declanșatorului, până când nu mai există
spumă în agentul de curățare care se pulverizează. Manipulați cu o grijă deosebită, deoarece
agentul curat conține gaz inflamabil. Nu este potrivit pentru îndepărtarea spumei întărite.

Curățare
Acoperiți cu un absorbant inert (de ex. nisip). Se colectează și se pune într-un recipient
adecvat sau se lasă să se evaporeze.

Date tehnice
Solvent:
Propulsor:

acetonă.
dimetil eter.

Culoare
Incolor

Ambalaj
Tub cu aerosol de 650 ml, conținând 500 ml, 12 bucăți în bax.

Conditții de depozitare
Durata de depozitare garantată este de 12 luni începând de la data fabricației dacă este
depozitată în ambalajul original, închis, într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și +
30°C, evitați înghețarea. Tuburile de aerosoli nu trebuie să fie depozitate sau transportate la
temperaturi peste +50°C, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.

Măsuri de siguranță
Agentul de curățare este inflamabil. Utilizați numai în camere bine ventilate, evitați fumatul
și electricitatea statică. Vaporii pot provoca amețeli sau vertij. Evitați contactul cu pielea și
ochii. Nu lăsați la îndemâna copiilor.
Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa cu date de securitate (SDS).

