Pur Cleaner NBS

Product
Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook niet-uitgehard
polyurethaanschuim, polyurethaankit en polyurethaanlijm als Rectan,
Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 & 247
parketlijmen.

Volumes
500 ml

Eigenschappen
• Handige spraycleaner
• Verwijdert verse, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
• Reinigt het NBS-schuimpistool, zowel in- als uitwendig
• Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim

Toepassingsgebied
Rectavit Pur Cleaner lost vers, niet-uitgehard polyurethaanlijm en polyurethaanschuim op zodat het gemakkelijk kan
verwijderd worden met een vod. Na uitharding kunnen deze enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Rectavit Pur Cleaner kan ook op een schuimpistool gemonteerd worden zodat deze inwendig volledig kan gereinigd
worden.

Voorbereiding
Op niet-courante ondergronden, steeds een test op de ondergrond uitvoeren.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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Verwerking
Spraycleaner: Het spuittipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. Spuittipje met de vinger
indrukken. Product even laten inwerken en verwijderen met een droge doek of spatel. Na gebruik het rode spuittipje
verwijderen.
Pistoolreiniger: De lege polyurethaan schuimbus verwijderen van het pistool en Rectavit Pur Cleaner op het pistool
monteren.
NBS pistool: en Rectavit Pur Cleaner NBS op het NBS-pistool draaien.
Click&Fix pistool: Rectavit Pur Cleaner Click&Fix op het Click&Fix pistool schroeven met een 90° draai.
Kogelkraan een paar maal openen zodat het pistool goed doorspoeld wordt. De reiniger vervolgens ca. 15 min laten
inwerken. Het pistool daarna opnieuw goed doorspoelen met de cleaner. De bus er terug afschroeven en schroefdraad
en bushouder schoon en droog maken.

Technische gegevens: het product
Basis

Organische solventen

Kleur(en)

Kleurloos

Verpakking

Aërosol: 500 ml

Bewaring

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op
een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Technische gegevens: de verwerking
Gereedschap

Vod, spatel
NBS-pistool

Verdunning

Gebruiksklaar

Verwerkingstemperatuur

Min. +5°C, max. +35°C

Veiligheid
Zeer licht ontvlambaar.
Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie.
Werk nooit in de nabijheid van een ontstekingsbron.
Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.
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Opmerkingen
-
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