
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Uniwersalny środek czyszczący w aerozolu do czyszczenia 
nieutwardzonej pianki i klejów poliuretanowych. Czyścik 
służy do oczyszczania pistoletów wykorzystywanych 
do aplikacji pianki montażowej oraz usuwanie świeżych 
niezaschniętych zabrudzeń z pianki i nieutwardzonego kleju 
poliuretanowego z podłoża, narzędzi i rąk.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła, w oryginalnie 
zapakowanych pojemnikach. Puszki przechowywać w 
pozycji pionowej w temperaturze od +5OC do +25OC. Unikać 
przegrzewania pojemników powyżej +40OC.
Termin ważności – 12 miesięcy.
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INFORMACJE
OGÓLNE

GP09-002-CZYSCI-00

GPMM CzyśCik, 500Ml
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GPMM Klej-Uszczelniacz Hybrydowy
FlexiAd-Ms, 600ml

GP09-004-FLEXAD-13

GPMM Primer Do Folii, 500ml 

GP09-003-PRIMER-00

GPMM Piana Montażowa 
pisteletowa, 750g

GP09-001-PIANA0-00

POWIĄZANE
PRODUKTY

CZYSZCZENIE RĘCZNE:

Na zawór puszki nałożyć czarną nasadkę. Spryskać zawór puszki z pianą lub powierzchnie ze świeżymi 
plamami piany, kleju poliuretanowego. Resztki usunąć sucha szmatką.

CZYSZCZENIE PISTOLETU:

Odkręcić puszkę po piance od pistoletu, jeżeli w pojemniku znajduje się jeszcze nieużyta pianka spryskać 
czyścikiem zawór puszki w celu jego wyczyszczenia, w ten sam sposób wyczyścić adapter pistoletu. 
Zdjąć z butli czyścika nasadkę i nakręcić pistolet na pojemnik z czyścikiem. Nacisnąć kilkakrotnie 
dźwignię pistoletu, aż do całkowitego oczyszczenia pistoletu z pianki.

UWAGI:
Dane zawarte w niniejszej ulotce zostały napisane w najlepszej wierze i są aktualne w chwili wydania.
Każdorazowo Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.
Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnych karty technicznej i karty charakterystyki produktu, które dostarczane są przez 
producenta przy pierwszej sprzedaży i każdorazowo na życzenie Klienta.
Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną dokumentacją oraz 
przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem.

ZASTOSOWANIE
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