Technische Documentatie

SEAL-IT® 450 PUR CLEANER
Product
Seal-it® 450 PUR CLEANER is een effectief en snel werkend reinigingsmiddel, voor het
verwijderen / oplossen van verse- / niet uitgeharde vlekken en resten PU-schuim. Tevens
geschikt voor het reinigen en doorspoelen van pur-pistolen.

Toepassingen
•

•

Als pistoolreiniger; Verwijder pur-bus van pistool, Seal-it® 450 PUR CLEANER
aanbrengen, pistool enkele malen doorspoelen, goed laten inwerken, daarna nogmaals
doorspoelen. Verwijder Seal-it® 450 PUR CLEANER, maak schroefdraad pistooladapter
schoon / droog, deze daarna invetten met vaseline-, silicone- en / of PTFE-spray.
Als purschuimreiniger; Plaats verstuiver op ventiel, bus in juiste spuitrichting houden en
verstuiver indrukken. Seal-it® 450 PUR CLEANER even laten inwerken en daarna grondig
schoonmaken met een droge doek of papier.

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•

Verwijderd zeer grondig verse- / niet uitgeharde polyurethaanschuimresten.
Snel en effectief werkzaam, zolang het schuim vers is, uitgehard schuim is alleen
mechanisch verwijderbaar.
Uitstekend geschikt voor het grondig reinigen en doorspoelen van alle type pur-pistolen.
Perfect handmatig te vernevelen met verstuiver en uitstekend te doseren met purpistool.
Verwijderd, ontvet en reinigt.
Allen geschikt voor ondergronden en materialen, welke verdraagzaam zijn met Seal-it®
450 PUR CLEANER.

Standaard assortiment
Kleur
N.v.t.

12 x 500ml bus
SI-450-0000-500

Technische productgegevens
Basis
Drijfgas

CLA
(H) CFK vrij

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, koel, droog en bus rechtop opslaan, tussen +5°C en
+25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.
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SEAL-IT® 450 PUR CLEANER
Applicatie condities
•
•

•

Voor gebruik, Seal-it® 450 PUR CLEANER enkele malen krachtig schudden.
Seal-it® 450 PUR CLEANER tijdens gebruik rechtstandig gebruiken, richt ventiel op de
verse schuimresten, voor een juiste verneveling, voldoende afstand houden, daarna
activeren, door indrukken van het ventiel.
Bij slecht en / of niet functioneren van het pistool, Seal-it® 450 PUR CLEANER op de
pistooladapter plaatsen, enkele malen goed doorspuiten, ca. 15 minuten laten inwerken,
nogmaals goed doorspuiten en daarna bus verwijderen.

Beperkingen & aanbevelingen
Ongeschikt voor oplosmiddelgevoelige ondergronden. Omgeven oplosmiddelgevoelige
ondergronden goed beschermen tegen over-spray, met een geschikte afdekfolie. Wij
adviseren vooraf, op een niet zichtplek een materiaalverdraagzaamheidtest uit te voeren van
de te behandelen ondergrond.

Veiligheid & gezondheid
Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met
veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Wij adviseren een geschikte veiligheidsbril,
handschoenen en werkkleding te dragen. Alleen in goed ventileerde omstandigheden en / of
ruimten gebruiken. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. Buiten bereik
van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek
beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, 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 verkoper
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 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.
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