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A termék rövid leírása: 
Hajtógázzal működő friss, még meg nem kötött purhab oldószer. A termék pisztolyos és normál 
használatra is alkalmas. 
 

Kiszerelési egység: 
500 ml, 12 db/karton 
 

Színválaszték: színtelen 
 

Tulajdonságok: 
Aceton bázisú 
 

Alkalmazási terület: 
A termék alkalmas a még meg nem kötött purhabbal szennyezett pisztolyok tisztítására és egyben 
ápolására. Rendszeres használata a pisztolyok élettartamát megnöveli. 
Alkalmas továbbá a meg nem kötött purhab maradék eltávolítására, pl. ablak- és ajtókeretről, ablak 
párkányról, stb. 
 

A felület előkészítése: - 
 

Feldolgozás: 
Purhab pisztolyok tisztításához a terméket csavarja fel a pisztolyra, és a pisztoly teljesen nyitott szelep 
állásánál addig húzza a ravaszt, amíg purhab már nem jön ki. 
A nem kívánt helyre került, meg nem kötött purhab eltávolításakor a foltot kb. 20-30 cm távolságról 
fújja be és hagyja hatni, majd egy ronggyal törölje le. Erősebb szennyeződés esetén a munkafolyamat 
megismételhető. 
 

Anyagszükséglet:  
Szennyeződéstől függő. 
 

Fugaméret: - 
 

Fontos utasítások: 
A tisztítószer sokféle alapról eltávolítja a purhab maradékot, de a tisztítás előtt célszerű próbát végezni, 
hogy a felületet megmarja-e. 
A maradékot ne öntse wc-be, lefolyóba, a flakont ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem 
vigye gyűjtőhelyre.  
-10 °C - +30 °C közt használható. 
Függőleges helyzetben, száraz, napsugárzástól védett helyen, normál hőmérsékleten (5 °C - 30 °C 
között) tárolja. 
 

Tisztítás: - 
 

Műszaki adatok: 
Megkötés előtt: - 
 

Megkötés után: - 
 

Biztonsági szempontok: 
DP1. Acetont tartalmaz.   
Hajtóanyag: dimethyl ether. 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyúlékony, éghető. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A 
flakonban túlnyomás uralkodik. Felhevíteni, megfúrni, tűzbe dobni még az üres flakont is tilos! 
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Napsugárzástól és +50 °C feletti hőmérséklettől óvja, normál hőmérsékletű és jól szellőztetett helyen 
tárolja. 
Gyújtóforrástól távol tartandó – használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ne fújja 
közvetlen lángra vagy izzó tárgyra. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az aeroszolt ne lélegezze 
be. 
Az anyagot a csatornába engedni nem szabad, a flakont a veszélyes – vagy speciális hulladék 
gyűjtőhelyre kell vinni. A tisztítószer lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a flakont az 
orvosnak meg kell mutatni. 
Részletes biztonsági információk elérhetők a biztonsági adatlapban. 
 

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak 
körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell 
igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, 
hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk 
felelősséget.  
A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel 
érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, 
nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy 
a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. 
Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok 
gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.  
Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.
 


