TECHNISCHE INFOFICHE
Product naam :

MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner

Productomschrijving :

MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner dient voor het verwijderen van vers
polyurethaanschuim (PUR) en het schoonmaken van PU-doseerpistolen
na gebruik.

Eigenschappen :

 reinigt diep en grondig (*)
 zakt niet uit, geeft geen strepen
 universeel toepasbaar

Toepassing :

 reinigen van PU-schuim op gereedschappen en en oppervlakken (*)
 reinigen van doseerpistolen
 verwijderen van vet, olie en diverse lijmen op PU basis

Verpakking :

Verpakking

spuitbus

Inhoud :

500 ml

Omdozen :

12 spuitbussen per doos

Technische informatie :

MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner

Kleur :
Vlampunt :
Drogestof gehalte :

Transparant
0°C
0%

Verwerking :

 Plaats de spraydop op het ventiel van de bus.
 De bus rechtop houden en het schuim in ruime mate
bespuiten met MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner en even
laten inwerken.
 Direct hierna het schuim verwijderen.
 Eventueel de behandeling herhalen.
 Reinigen doseerpistolen:
o Spraydop NIET op het ventiel plaatsen.
o De bus MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner op de
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adapter van het doseerpistool schroeven en de
trekker van het pistool meermaals overhalen
zodat het pistool zich vult met reiniger en er
geen schuim meer uit het pistool komt.
 Laat de PU-Reiniger ca. 10 minuten inwerken en spuit
vervolgens het pistool nogmaals door.
 (*) Opgelet : Test voorafgaand aan de reiniging of
oppervlakken niet door PU-Reiniger worden aangetast.
 Vooral kunststoffen en lak of verflagen kunnen hiervoor
gevoelig zijn.
Opslag en stabiliteit :

 Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge
condities tussen +5°C en +30°C.
 Houdbaarheid min 12 maanden.
 Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

Veiligheidsfiches :

Zijn op aanvraag beschikbaar

Garantie :

D-MAX garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen
dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en
leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid :

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en
ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen
aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product
voor de toepassing geschikt is.

