
 
 

 

 

 

 

 

 
Descriere 

COMPAKT agent de curăţare este un solvent pentru îndepărtarea spumei poliuretanice neîntărite. Este indispensabil 

pentru curăţarea uneltelor şi a pistolului de aplicare a spumei poliuretanice. Poate fi folosit şi pentru degresarea părţilor 

exterioare metalice înainte de aplicarea siliconului sau a spumei poliuretanice. 

 

Caracteristici şi date tehnice * 

Solvent:                                                                 Acetonă Propulsor:                                                          Propan şi Butan 

* Informaţiile din această fişă tehnică sunt bazate pe rezultatele testelor de laborator şi experienţa producătorului. În timpul aplicării produselor vă 

rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare. De asemenea, recomandăm implementarea propriilor teste în concordanţă cu EN1279 sau/şi alte teste de 

management a calităţii, pentru a obţine cele mai bune rezultate. Nerespectarea acestor recomandări poate cauza daune pentru care nu ne asumăm 

răspunderea. 

 

Instrucţiuni de aplicare 

Curăţarea manuală 

Se montează vârful pe spray şi se aplică agent de 

curăţare numai pe petele de spumă neîntărită, care se vor 

transforma într-o depunere uscată care poate fi 

îndepărtată uşor. 

Curăţarea pistolului 

Pistolul trebuie să fie complet golit de spumă. Se fixează 

ventilul şi închizătorul pistolului pe poziţia de curăţare şi 

se înfiletează tubul cu agent de curăţare în pistol. Se 

acţionează de câteva ori pistolul până ce este complet 

curăţat de spumă. 

 

Ambalare şi depozitare 

COMPAKT agent de curăţare se găseşte disponibil în tub 

de 500ml. Termenul de garanţie este de 12 luni de la data 

fabricaţiei, depozitat la temperaturi sub + 500C.  

 

Atenţie 

Feriţi ochii şi folosiţi mănuşi de protecţie. Asiguraţi ventilarea 

suficientă în timpul lucrului şi evitaţi inhalarea. Evitaţi 

contactul cu pielea. În caz de contact cu ochii clătiţi imediat 

cu apă şi consultaţi medicul. În caz de contact cu pielea spălaţi 

bine cu apă şi săpun. 

Recipient sub presiune: feriţi de soare şi nu utilizaţi la 

temperaturi peste +500C. Feriţi-l de copii. Nu găuriţi tubul şi 

nu-l aruncaţi în foc. Nu pulverizaţi pe flacără sau pe orice 

material incandescent. Citiţi şi Fişa Tehnică de Siguranţă. 
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