
OPCLEAN De pistoolreiniger

OTTOPUR
Cleaner

Technisch specificatieblad

Eigenschappen: ▪ Reinigingsspray

Toepassingsgebieden: ▪ Reinigen van gebruikte doseerpistolen
▪ Door meegeleverde sproeikop veelzijdig inzetbaar

Bijzondere instructies: Met behulp van de pistooladapter kan de OTTOPUR Cleaners eenvoudig aan- en afgekoppeld worden
van het doseerpistool; door de regelmatige toepassing wordt de levensduur en de functie van het
doseerpistool duidelijk verlengd. 
Uitgeharde schuimresten kunnen enkel nog mechanisch worden verwijderd. 
Let op! OTTOPUR Cleaner kan ondergronden (b.v. lakken, verven, kunststoffen, textiliën) aantasten of
verkleuren. Vandaar altijd vóóraf op een onopvallende plek testen! 
Let op: Bus staat onder druk. Tegen zon en temperaturen boven +50 °C beschermen.
Spuitbus nooit met geweld losrukken.

Technische gegevens: Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden] 12 (1)

1) vanaf productiedatum, ongeopend, blikken staand opslaan

Toepassingsinstructies: 1. Met de zwarte sproeikop ook als Cleaner-Spray te gebruiken om de adapterring en de spuitbus van
niet uitgehard schuim te reinigen.
2. Met een doek (b.v. papier) de sproeikop en de adapterring afvegen.
3. OTTOPUR Cleaner op het pistool schroeven.
4. Aftrekhendel meerdere keren indrukken, tot er alleen heldere vloeistof uittreedt - de doseerpunt van
het pistool hierbij in een geschikt opvangreservoir richten.
5. OTTOPUR Cleaner het pistool ongeveer 2 minuten laten inwerken, dan punt 4 herhalen.
6. OTTOPUR Cleaner afschroeven.
Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen
is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen
vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.
Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Levervorm: 500 ml aërosol spuitbus
- OPCLEAN-83

Verpakkingseenheid 12
Eenheden per pallet 672

Veiligheidsinstructie: Let op veiligheidsblad.

Afvalverwijdering: Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.
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Aansprakelijkheid: Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze
vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden
bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte
tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen
overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte
uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties
leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast.
Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen
gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan
nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking
tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten
worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het
verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van
de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden
geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene
voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene
voorwaarden op internet onder http://www.otto-chemie.de/nl/agb
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