
JELLEMZÔI

• oldószertartalmú

• fémfelületeket zsírtalanít

• CFC-mentes

•  adaptere illeszkedik a forgalomban lévô adagoló 
pisztolyokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit PU Profi tisztító eltávolítja a friss, 
még meg nem száradt purhabot a szennyezett 
felületekrôl. A flakonhoz rögzített mûanyag szóró-
fej segítségével a tisztítószer könnyedén az adott 
felületre permetezhetô. A tisztítóflakon szabvány 
adaptere illeszkedik az általánosan elterjedt 
purhab kinyomópisztolyokhoz. A pisztoly belsejé-
nek alapos tisztítását a hajtógáz által kifejtett 
magas nyomás is segíti. Kiválóan alkalmas fém-
felületek zsírtalanítására.

ALKALMAZÁSA
A Ceresit Profi purhab tisztító különösen alkalmas 
a kinyomópisztolyok használat utáni karban-
tartásához. A tisztítás megkezdése elôtt készítsen 
ki egy edényt, amelybe a felhasznált tisztító-
folyadék, a feloldott purhab maradék és a karban-
tartáskor elpiszkolódott törlôkendô kerül nek. A 
pur hab flakon eltávolítása után, a Ceresit Profi 
purhab tisztító mûanyag szórófejének használatá-
val távolítsa el a pisztoly elpiszkolódott külsô 
részeirôl a még friss habot. Ezt követôen vegye 
le a tisztító szórófejét és gondosan csavarozza fel 
a flakont a pisztoly átöblítéséhez. Húzza meg az 
adagolókart és tartsa lenyomva, amíg a tisztító-
folyadék megjelenik a pisztoly hegyén. Várjon két 
percig, hogy a vegyszer kifejtse hatását a készülék 
belsejében. Ezután nyomja ki az el használódott 
tisztítószert a pisztolyból. A folya matot többször 
meg kell ismételni mindaddig, amíg már csak a 
tiszta vegyszer távozik az adagoló készülékbôl.  

A tisztítási mûvelet befejezé se után, a Ceresit Profi 
purhab tisztító flakont csavarozza le a pisztolyról, 
majd távolítsa el a pisztolyban maradt vegyszert 
is az adagoló kar segítségével. 

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit Profi purhab tisztító csak friss hab esetén 
hatásos. A megszáradt hab már csak mechanikus 
úton távolítható el. Ne használjon éles szerszámot 
a purhab adagoló pisztoly tisztításához, mivel 
azzal megrongálhatja a pisztoly tömítéseit és 
védôbevonatát. A tisztítószer acetont tartalmaz, 
ami megoldhatja vagy elszínezheti a mûanyagot, 
valamint a lakkozott, mázolt és festett felületeket. 
Ezért használat elôtt célszerû meggyôzôdni a 
tisztítandó felület ellenálló képességérôl.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:  aceton és butil-acetát propán bután 

hajtógázzal

Szín:  átlátszó folyadék, nyomás alatt 
lévô palackban

pH érték: semleges

Purhab tisztító
Oldószertartalmú tisztítószer, friss purhab 
eltávolítására 
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Oldhatóság vízben: oldódik

Oldhatóság zsírban: oldódik

Egyéb:  a hajtógáz lefelé halad, mivel 
nehezebb a levegônél

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív 
páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS
500 ml ónozott lemeztartályban.

TÁROLÁS
Eredeti göngyölegben, hûvös, száraz, jól szel-
lôztetett helyen, +5°C és +25°C között.

FELHASZNÁLHATÓ
Felbontatlan állapotban, az elôírt tárolás mellett a 
gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INRORMÁCIÓK
A Ceresit PU Profi tisztító fokozottan tûzveszélyes! 
Tartsa távol a tûzforrástól! Alkalmazása közben 
a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!  
A permetet ne lélegezze be! A sztatikus feltöltôdés 
kisüléseinek elkerülése érdekében tegye meg 
a megfelelô elôvigyázatossági lépéseket. A 
flakonban magas nyomás uralkodik, ezért a 
flakont +50°C feletti hômérsékletnek, sugárzó hô 
hatásának kitenni vagy tûzbe dobni, még üres 
állapotban is tilos! Gyermekektôl távol tartandó! 
Kizárólag jól szellôztetett helyeken használja! 
A flakont tárolja álló helyzetben!

A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyûjtôbe, 
ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyag-
maradványokat.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: 
Tel.: (+36-30) 919-2926
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