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Właściwości

CLEANER PU

Jednokomponentowa piana pistoletowa JURGA
PPU-1 charakteryzuje się dużą wytrzymałością
mechaniczną i doskonałą przyczepnością do
większości materiałów budowlanych. Formuła
eliminuje możliwość wypaczeń profili okiennych i
drzwiowych oraz wykazuje doskonałe parametry
termoizolacyjne i dźwiękochłonne.

Poliuretano putų valiklis

Paskirtis
„Cleaner PU“ tai modernus preparatas, skirtas valyti
šviežiai užterštus paviršius ir purškimo pistoletus
poliuretano medžiagomis. Valiklis pašalina
nesukietėjusias montavimo putas ir poliuretano
klijus, jis yra būtinas valant vožtuvus ir dozavimo
pistoletus vienkomponentėms putoms. „PU
Cleaner“ yra puiki priemonė nuriebalinti plieninius
paviršius prieš tepant poliuretanus ir silikonus.
Valiklyje naudojamos dujų mišinys yra
nekenksmingas ozono sluoksniui.
Naudojimo būdai
Paviršių valymas
Ant valiklio vožtuvo uždėkite pateiktą raudoną
purškimo galvutę. Užpurškite ant poliuretano putų
ar klijų likučių. Valydami užterštą putų poliuretano
talpyklos angą, kruopščiai užpurškite PU putų valiklį
ant vožtuvo ir pistoleto adapterio. Pašalinkite
nešvarumus sausa šluoste

Atjunkite pistoletą nuo putų poliuretano talpyklos ir,
paspausdami pistoleto svirtelę, pašalinkite putų
poliuretano likučius. Ant valiklio vožtuvo uždėkite
raudoną purškimo galvutę ir užpurškite jungtį pistoleto lizdą. Nuimkite raudoną galvutę ir įdėkite
PU CLEANER į pistoleto lizdą, dar kartą paspauskite
pistoleto svirtį. Pakartokite operaciją, kol vidinėse
pistoleto dalyse visiškai nebus putų poliuretano.
Kruopščiai nusausinkite visus nuvalytus paviršius.
Svarbios rekomendacijos
Prieš naudodamiesi perskaitykite įspėjimus ir
sveikatos bei saugos rekomendacijas. Išvalę
nepalikite valiklio pritvirtinto prie pistoleto, nes tai
gali sugadinti tepimo pistoleto tarpiklius. Niekada
nevalykite putų pistoleto vandeniu!
Neišardykite pistoleto siekiant išvalyti.

Putų pistoleto valymas

Psl 1

Dat a 2017.04.18

TECHNINĖ KORTELĖ NR CPU/18042017

Naudojimo apribojimai

Įspėjimo informacija:

Valiklis neturėtų būti:

Prieš naudojimą perskaitykite etiketę. Saugokite
nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje kaip
50 ° C / 122 ° F. temperatūroje. Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo karščio,
atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
Nepradurkite ir nedeginkite, net po naudojimo.
Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
Turinį / talpyklą utilizuokite remiantis nacionalinę
teisę.

- naudojamas uždarose patalpose ar įrenginiuose
- maišomas su kitomis cheminėmis medžiagomis
- naudojamas virš + 35ºC temperatūroje

Įspėjimai ir rekomendacijos
Pavojingumo frazės:

Saugojimas

Ypač degus aerozolis
Aukšto slėgio talpykla: gali sprogti, jei yra
kaitinama, dirgina akis
Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą ar
įtrūkimus

Indą laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje
vietoje, vertikaliai. Saugojimo temperatūra nuo + 5
° C iki + 35 ° C (rekomenduojama kambario
temperatūra).
Galiojimo terminas
36 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos
pakuotės apačioje.

Atsargumo frazės:
Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite po ranka
produkto pakuotę ar etiketę. Laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje
Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo
šaltinio. Neįkvėpti garų / aerozolio. Mūvėti
apsaugines pirštines / akių apsaugos priemones
PATEKUS Į AKIS: Keletą minučių atsargiai plaukite
vandeniu. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir
tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą

Techninė informacija
Spalva

Bespalvė

Būvis

Skystis suspaustas suskystintomis dujomis, aerozolis

Kvapas

Charakteringas, erzinantis

Tankis

0,78-0,79 g/cm3

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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Sudėtis

Acetonas, alifatiniai angliavandeniliai < 30%

Darbo temperatūra

nuo+5°C iki +35°C

Tirpumas vandenyje

tirpsta

Tirpumas
organiniuose
tirpikliuose

tirpsta

Papildoma informacija
Preparatas buvo klasifikuojamas kaip pavojingas.
Dirbdami naudokite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
gaminio naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
pradėdami dirbti su gaminiu, susisiekite su
gamintojo techninės konsultacijos skyriumi.
Gamintojas neturi jokios įtakos netinkamam
medžiagos naudojimui, jos naudojimui kitais
tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau.
Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato
naudojimas nėra mūsų kontroliuojamas, todėl
garantija taikoma tik pristatyto produkto kokybei.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo
turinį dėl, pavyzdžiui, taisyklių pakeitimų, gaminio
modifikacijų, technikos pažangos ar kitų priežasčių.
„Jurga“ darbuotojai yra įgalioti teikti techninę
informaciją tik pagal šį techninį lapą. Informacija,
kuri skiriasi nuo šioje kortelėje esančios
informacijos, turėtų būti patvirtinta raštu. Jei kyla
abejonių, kreipkitės į gamintoją. Šis produkto lapas
galioja ir pakeičia visus ankstesnius.
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