Kuvaus
Tehokas liuotinainepohjainen puhdistusairosoli,
kovettumattoman PU-vaahdon poistamiseen.

Pakkaus
Väri / värit
Väritön

Pakkaus
500 ml pullo

Tekniset tiedot
Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä
pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.
Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden
mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.

AA290
PU-vaahdon puhdistusaine

Esityöt
Ennen käyttöä, testin tekemistä suositellaan, varmistuaksesi
että puhdistettava pinta kestää liuotinaineita.

Käyttö
Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen
ilmanvaihto
Ravista pulloa ennen käyttöä ja silloin tällöin myös
käytön aikana
Jos käytät pistoolia, noudata pistoolin käyttöön annettuja
ohjeita
Älä käytä yleisenä puhdistusaineena, sillä aine saattaa
aiheuttaa värimuutoksia joissakin pinnoissa

Puhdistus
-

Huomaa
-

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja
ymmärrettävä ennen käyttöä.

Kaksikäyttöisen pullon mukana tulee myös
adapteri, jolla tarvittaessa pulloon voidaan
liittää PU-vaahtopistooli. Puhdistusaine on
suunniteltu puhdistamaan PUvaahtosuuttimet ja -pistoolit, sekä muut työ- ja
apuvälineet. Poistaa kovettumattoman
vaahdon pinnoilta jotka kestävät liuotinaineita

Edut
Tehokas puhdistusaine kovettumattoman
illbruck polyuretaanivaahdon
poistamiseen ja työkalujen
puhdistamiseen
Ideaalinen myös PU-vaahtopistoolien
puhdistamiseen ja pistoolin käyttöiän
pidentämiseen
Voidaan käyttää kahdella eri tapaa;
Voidaan liittää pistooliin, tai käyttää
suoraan pullon suuttimesta roiskeiden ja
mm. työkalujen puhdistamiseen

AA290
PU-vaahdon puhdistusaine

Takuu
tremco illbruck Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen
laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a)
tremco illbruck Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b)
tremco illbruck Oy:n suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka
osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. tremco
illbruck Oy varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman
ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen
ja parantamisen periaatetta.

Tekninen palvelu
CPG Europe Oy tarjoaa apua tuotteiden
valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja
ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta
p. (09) 5499 4500.
Takuu / vakuus
CPG Europe Internationalin tuotteet
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) CPG
Europe kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b)
CPG Europe suosittelemalla käyttöalalla, mutta
joka osoittautuu vialliseksi korvataan
veloituksetta. CPG Europe varaa oikeuden
muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,
sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja
parantamisen periaatetta.
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