
Technický list

ISOMAT PU FOAM CLEANER 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania 
vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej 
spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie 
technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Špeciálny čistič polyuretánovej peny a pištole

     Popis 

Špeciálny čistič polyuretánovej peny s 
rozpúšťadlami

     Oblasť použitia

ISOMAT PU FOAM CLEANER sa používa na 
čistenie pištole na PU penu. Je účinný pokiaľ 
je pena ešte čerstvá, nevytvrdnutá.

Technické údaje

Forma: kvapalina 
Farba: transparentná 

Aplikačný postup

Po odstránení vytvrdnutej peny z trysky 
pištole sa na pištoľ pripevní nádoba s 
ISOMAT PU FOAM CLEANER. Niekoľkokrát 
stlačte spúšť aby sa čistiaci prostriedok dostal 
do pištole. Nechajte chvíľu pôsobiť a potom 
znova stlačte spúšť aby ste vypláchli zvyšky. 
Pištoľ možno skladovať aj s pripevneným 
čističom. Ak chcete pištoľ skladovať bez 
pripevneného čističa, musíte pred opätovným 
použitím alebo pred výmenou niektorých 
náhradných dielov pištole zopakovať proces 
čistenia.

   Balenie

ISOMAT PU FOAM CLEANER je dostupný v 
400 ml balení.

 Skladovanie

24 mesiacov od dátumu výroby ak sa skladuje 
v chladných, dobre vetraných priestoroch, 
chránených pred slnečným žiarením a 
vysokými teplotami. 
Nevystavujte teplotám vyšším ako +50°C a 
neskladujte s materiálmi, ktoré spôsobujú 
oxidáciu alebo koróziu. 

 Poznámky 

•

•

Prečítajte si pokyny na bezpečné
používanie a bezpečnostné opatrenia
uvedené na obale.
Zabráňte kontaktu čističa s povrchmi,
ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá ako sú
lakované povrchy, plasty atď., aby ste
ich nepoškodili.
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