
 

 

 

 

Technikai Adatlap 
 

PURHABTISZTÍTÓ  

Pisztolyhab és Click&Fix rendszerű pisztolyhabhoz 
 
 

                                                                                                                      

 

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. 
Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi 
nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Műszaki adatok: 

 

Bázis Oldószer és speciális aktivátorok 

Konzisztencia (Állag) Folyékony 

Kötési rendszer Fizikai száradás 

Fajsúly 0,73 g/ml 

Gyulladáspont + 13°C 

 (*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően 
 

Termék: 
Purhabtisztító speciálisan a még meg 
nem kötött purhab eltávolítására fej-
lesztettek ki, amely egyaránt csatla-
koztatható a 
csavaros pisztolyhabhoz, valamint a Click&Fix 
rendszerű Pisztolyhabokhoz. To-
vábbá a hagyományos 
purhabflakon csőszelepének tisz-
títására. 
 

Tulajdonságok: 
-     Könnyű alkalmazhatóság 
-     Gyors hatás 
-     Univerzális használat 
-     Többfajta kiszerelésben 
 

Alkalmazások: 
Minden típusú purhabhoz ill. 1 és 2 komponenses 
habokhoz egyaránt.. 
 

Csomagolás: 
Szín:  transzparens 
Csomagolás: 500 ml Pisztolyhabhoz, 
500 ml Click&Fix Pisztolyhabhoz 
150 ml kézi használatú fémflakon 
kiszerelésben 
 

Megjegyzés: 
Megszáradt purhabot csak mechanikailag 
lehet eltávolítani. 
 

Eltarthatóság: 
24 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz 
helyen, 
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. 
Fagymentes helyen. 
 

Felületek: 
Egyes műanyagok és fémek felületén elszínező-
dést okozhat. 

 

Alkalmazás: 
A hagyományos purhabflakon csőszelepének tisz-
tításához és a friss purhab eltávolításához a tisztí-
tó tartozékaként meglévő piros szelepet helyezze 
a tisztítóflakon szelepére. Fújja a tisztítószert a 
purhabflakon szelepére és a friss purhabfoltra 
majd a feloldódott részeket távolítsa el egy rongy-
gyal. A purhabpisztoly tisztításához csavarja le a 
pisztolyról a flakont. Fújjon a pisztolyflakon szele-
pére és köré. Működtesse a pisztoly szelepét, 
hogy megszűnjön a pisztolyban a nyomást. Fújjon 
tisztítószert a pisztoly adapterére, a maradék hab 
eltávolítása érdekében. Távolítsa el a piros szele-
pet a tisztítóflakonról és csavarja rá a pisztolyt. 
Működtesse a pisztoly szelepét pár másodpercig, 
majd hagyja 10 másodpercig hatni a tisztítószert. 
Ezt a folyamatot addig kell ismételni amíg áttetsző 
folyadékot fúj a pisztoly. A menetet és a 
csapot is tisztítsa meg! 
 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.. 
A munkaterületnek jól szellőzőnek kell lennie. 
Védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott. 
Tilos a dohányzás. 
 
 
Címketartalom: 

Szimbólum: F+ Fokozottan gyúlékony 
R- mondatok: 11 
S- mondatok: 9, 16, 13 

 


