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Kuivuneen pu-vaahdon puhdistusaine
Tekniset ominaisuudet
Perusaine
Olomuoto
Ominaispaino (DIN 53479)
Liukenevuus veteen
pH (10 % vedessä)

veteen liukenevia liuottimia
geelimäinen
1,54 g/mL
kyllä
noin 10,5

Tuotekuvaus:
PU Remover on geelimäinen erikoispuhdistusaine
kuivuneiden polyuretaanivaahtojäämien
poistamiseen pinnoilta.
Ominaisuudet:
▪
Erittäin tehokas
▪
Hajuton
▪
Ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä
▪
Biologisesti hajoava
▪
Riittoisa
▪
Helppo käyttää

Pinnat:
Pintamateriaalit: kaikki ei-huokoiset pinnat. Älä
käytä PU Removeria seuraavilla
käsittelemättömillä pinnoilla: kupari, messinki,
sinkki, akryylimaali tai PMMA (pleksilasi). Voi
värjätä huokoisia pintoja.
Suosittelemme tartuntakokeen suorittamista
ennen varsinaisen työn aloitusta.

Käyttökohteet:
▪
PU Remover poistaa helposti kaikki
kuivuneet polyuretaanivaahtojäämät eihuokoisilta pinnoilta kuten esimerkiksi
muovit, metallit, PVC, jne.
Pakkaus:
Väri: luonnonvaalea
Pakkauskoko: 100 ml, pakkaus sisältää
puhdistusaineen, levityspensselin ja muovilastan.
Varastointiaika:
36 kuukautta avaamattomassa
alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa
tilassa +5°C…+25°C lämpötilassa
Käyttöturvallisuus:
Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja
käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme
pyynnöstä. Käytä suojalaseja ja hanskoja.

Käyttöohjeet:
1. Leikkaa ylimääräinen pu-vaahto pois pinnoilta
niin tarkasti kuin mahdollista.
2. Levitä PU Remover puhdistusainetta
runsaasti pensselin avulla.
3. Anna vaikuttaa vähintään 30 minuuttia, mutta
korkeintaan 60 minuuttia.
4. Poista pehmennyt pu-vaahto pinnoilta
mukana olevalla muovilastalla kaapien.
5. Pyyhi pinta puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla
liinalla.
6. Uusi käsittely tarvittaessa.
7. Viimeistele pinta hangaten kostealla liinalla.
Käytön aikainen lämpötila: +5°C…+35°C
Puhdistus: kostella liinalla.
Huomioitavaa:
▪
Noudata aina ohjeistuksen mukaista
vaikutusaikaa pintavaurioiden välttämiseksi.
▪
PU Remover voi aiheuttaa värjäytymistä
huokoisilla pinnoille (esim. luonnonkivi).
▪
Tuore pu-vaahto poistetaan Soudal
Gun&Foam Cleaner puhdistusaineen avulla
ennen pu-vaahdon kuivumista.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska
erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista
tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.
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