
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C.
Opslagtemperatuur: +10 °C tot +20 °C.

Levensduur
12 maanden in gesloten verpakking op een droge en koele plaats.

Toepassingen
Reiniging van het pistool voor PU-schuim en vlekken van niet
uitgehard schuim.

Gebruiksmethode
Voor het  reinigen van het  pistool  voor PU-schuim:
1. Schroef het reinigingsmiddel vast op het pistool.
2. Duw voorzichtig op de trekker om de schuimresten uit het pistool te

laten komen.
3. Laat de trekker los, zodra het reinigingsmiddel uit de spuitmond

komt.
4. Laat het reinigingsmiddel inwerken op de binnenzijde van het

pistool gedurende 1 tot 2 minuten, laat het vervolgens uitlekken in
een opvangbakje terwijl u de trekker bedient. Doorgaan totdat het
reinigingsmiddel zonder schuimresten wegstroomt. Deze
handeling 2 tot 3 keer herhalen.

Manuele reiniging:
1. Plaats het rode opzetstuk op het ventiel en verstuif op de te

behandelen oppervlakken.
2. Verwijder na gebruik alle resten van het reinigingsmiddel met een

doek.

Kenmerken
Kleur : Kleurloos
Netto volume (ml) : 500

Kleurloos reinigingsmiddel voor het pistool voor PU schuim 500 ml
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht (kg) : 0,031
Bruto gewicht (kg) : 0,483

Karton
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 29
Diepte (cm) : 22

Netto gewicht (kg) : 5,8
Bruto gewicht (kg) : 5,8912.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 114

Netto gewicht (kg) : 324,25
Bruto gewicht (kg) : 346,25672.00x
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