Leírás
Ez az aceton alapú tisztítószer különösen alkalmas meg nem
szilárdult PUR hab, illetve még friss festékmaradványok,
viasz, zsír, olaj, valamint ragasztók eltávolítására.

Szállítás
AA290-et 500 ml-es szóróflakonokban szállítjuk csavaros
pisztolyszeleppel illetve spray szórófejjel.
Szín: átlátszó

Rendelés
Cikkszám

Kivitel

Tartalom ml-ben

Karton tartalma

334110

bádogflakon

500

12 flakon

AA290

Műszaki információ
Tulajdonság

Osztályozás

Felhasználási hőmérséklet
Tárolás
Eltarthatóság

+5°C és +25°C között
hűvös, száraz, fagymentes helyen állítva
24 hónap

Előkészítés
A környező felületeket, falat, padlót a szennyeződések
elkerülése végett takarja le.

Használat
Használat pisztolytisztítóként
Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen
rázza meg.
Csavarja a tisztítót a pisztolyra.
Mossa át a pisztolyt alaposan a tisztítóval, addig amíg
már nem jön hab a pisztolyból.
Még egyszer hagyja, hogy a tisztító átmossa a pisztolyt.
Csavarja le a tisztító flakonját a pisztolyról, és hagyja a
pisztoly kiürülni.
Egy ronggyal a felesleges tisztítót törölje le az adapterről.
Végezetül az adapter menetét tisztítsa meg az AA291
Pisztolyápoló spray-el, hogy elkerülje a PUR-hab flakon
és a pisztoly összeragadását.
Zárja el az adagolószelepet.
Használat spray-ként
Használja a flakonhoz mellékelt spray szórófejet.
Miközben csatlakoztatja figyeljen, hogy a spray nyílását
ne maga felé tartsa.
A spray-t fújja a tisztítandó felületre, várjon egy percet
majd törölje szárazra.

Pisztolytisztító
Ez a pisztolytisztító a csavaros
szelepnek, illetve a spray szórófejnek
köszönhetően használható a pisztolyok és az
adapterek tisztítására is. Különösen alkalmas
meg nem szilárdult PUR hab, illetve még friss
festékmaradványok, viasz, zsír, olaj, valamint
ragasztók eltávolítására.

Termékelőnyök
Csúcsminőségű tisztító illbruck
pisztolyokhoz
Használható pisztolytisztítóként és
sprayként egyaránt

AA290
Pisztolytisztító

Megjegyzés
A flakonban túlnyomás uralkodik. Óvja a napsütéstől, illetve
az 50°C feletti hőmérsékletekről. Az üres flakonokat ne
próbálja kinyitni, ne égesse el! Ne fújja lángba, vagy forró
felületre. Gyermekek elől elzárva tartandó! Tartsa távol
gyújtóforrásoktól. Dohányzás tilos! Óvja az elektrosztatikus
feltöltődéstől. Ne lélegezze be! Az anyag nem kerülhet a
csatornába. Használat előtt végezzen próbákat! Hűvös,
száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu
címen találja.

Műszaki tanácsadás
Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

További információ
Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
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