
SchuimreinigerSchuimreiniger
Mengsel van organische oplosmiddelen voor het verwijderen
van verse restanten PU-schuim en lijm

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 624

VPEVPE 12 x 12 x 500 ml500 ml

Verpakkingscode 84

art.nr.art.nr.

1099 ◼

VerbruikVerbruik Afhankelijk van de vervuiling en hoeveelheid schuim
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Voor het verwijderen van verse, natte PUR-schuimvervuilingen (Montage-schuim,
Snelschuim, 2K, Pistolen-schuim).

■

Voor het reinigen van pistolen, nozzels, ventielen en gereedschap.■

EigenschappenEigenschappen Snel en grondig oplosmiddel voor verse restanten van polyurethaanschuimen.■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Consistentie Dun vloeibaar

Kleur Transparant

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

NBS-Pistool NBS-Pistool (4213)(4213)

Montageschuim 1K Montageschuim 1K (1586)(1586)

Pistolenschuim 1K Pistolenschuim 1K (1542)(1542)

Snelschuim 2K Snelschuim 2K (1546)(1546)

MultiColl-Express MultiColl-Express (1571)(1571)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding VoorbereidingenVoorbereidingen
Sluit het NBS-pistool aan.

■

VerwerkingVerwerking
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VerwerkingVerwerking

Gebruik het materiaal zoals voorzien.

RichtlijnenRichtlijnen
Ondergrond-, omgeving- en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C.

■

ApplicatieApplicatie Altijd direct bij nog vers schuim gebruiken omdat uitgehard schuim onoplosbaar is en
alleen nog mechanisch verwijderd kan worden.

DrogingDroging
Verdampingstijd: ong. 5 minuten (+20 °C)

■

OpmerkingOpmerking Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
De Schuimreiniger bevat oplosmiddelen welke ook lak en verf kunnen aantasten.
Steeds een proefvlak zetten!
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Verwarm de spuitbus niet boven +50 ° C.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging NBS-pistool

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
NBS-Pistool NBS-Pistool (4213)(4213)

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens
 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval De inhoud en de verpakking verwerken volgens de
plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Detergenten Verordening
(EG) nr. 648/2004

> 30 % acetone

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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