
TS 100
Soluție de curățare pentru spumă poliuretanică 
neîntărită

CARACTERISTICI

Ceresit TS 100 Premium Cleaner a fost conceput pentru 
curățarea pistoalelor de aplicare. Conține un gaz propagant, 
care respectă ultimele norme europene pentru protecția mediului 
înconjurător și nu dăunează stratului de ozon. Ceresit TS 100 
Premium Cleaner îndepărtează spuma neîntărită. Este ambalat 
în tuburi de metal sub presiune prevăzute cu un inel de adaptare 
care se înșurubează la pistol. Pentru folosirea fără pistol, tubul 
este prevăzut cu un cap tip spray. Această funcționalitate 
multiplă vine în întâmpinarea cerințelor aplicatorilor 
profesioniști.
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domEnII dE uTIlIzARE

Curățarea pistolului de aplicare este necesară în următoarele 
condiții:

 X când sunt întâmpinate dificultăți în folosirea pistolului
 X dacă pistolul nu a mai fost folosit pentru o perioadă mai 
mare de o lună

 X când, după îndepărtarea tubului de pe pistol, tubul nu este 
înlocuit cu un altul

mod dE uTIlIzARE

Se recomandă cu strictețe curățarea pistolului la intervale de 
2-3 luni. Curățarea regulată garantează funcționarea de lungă 
durată și fără probleme a pistolului. Pistolul trebuie înșurubat 
foarte bine pe tub. Ceresit TS 100 Premium Cleaner nu poate 
fi folosit pentru curățarea spumei întărite! Poate distruge 
suprafețele lăcuite, textilele și materialele plastice! A se evita 
pulverizarea pe suprafețele nepătate. Solvent puternic!

inStrucțiuni de Siguranță

Conține acetonă. Iritant pentru ochi. Expunerea repetată poate 
provoca uscarea sau crăparea pielii. Inhalarea vaporilor 
poate provoca somnolență și amețeală. A nu inspira gazul/
vaporii. A se evita contactul cu ochii. A se utiliza numai în 

locuri bine ventilate. În caz de contact cu ochii, spălați imediat 
cu foarte multă apă. 
Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare și la 
temperaturi care depășesc +50°C. Nu trebuie găurit 
sau introdus în foc, chiar și după utilizare completă. Nu 
se pulverizează spre o flacără deschisă sau material 
incandescent. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra 
departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.
Vaporii de produs sunt mai grei decât aerul și se pot acumula în 
spații înguste sau mici, se pot deplasa la distanțe considerabile 
față de sursa de incendiu și apoi se pot aprinde. 
Dacă e necesar, solicitați îngrijire medicală. În caz de contact 
cu pielea, spălați cu multă apă și cu săpun. Tratați pielea 
afectată cu o cremă regeneratoare. Schimbați toate hainele 
contaminate cu produs. 

dEpozITARE

Temperatura de aplicare pentru acest produs este de min. +5°C. 
A nu se depozita la temperaturi mai mari de +50°C. Pentru o 
păstrare îndelungată, evitați depozitarea la temperaturi de peste 
+25°C și sub -5°C. A se depozita în poziție verticală!

AmbAlARE

Flacon de 500 ml.

Premium 
cleaner
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