
OPCLEAN Čistič pištolí

OTTOPUR
Cleaner

Technický list

Čistiaci sprej na báze rozpúšťadiel
Pre interiér a exteriér

Charakteristika: ▪ Veľmi silný čistiaci účinok
▪ Vhodný závitový nadstavec pre všetky bežné dávkovacie pištole
▪ Použiteľné ako rozprašovacia nádoba

Oblasti aplikácie: ▪ Čistenie použitých aplikačných pištolí
▪ Na odstránenie nevytvrdnutých zvyškov PU peny

Dôležité informácie: Adaptér na pištoľ uľahčuje pripojenie a odpojenie prípravku OTTOPUR cleaner k/od dávkovacej pištole;
pravidelné používanie značne predlžuje životnosť a funkčnosť dávkovacích pištolí.Stuhnuté zvyšky peny
možno následne odstrániť iba mechanicky.Pozor! OTTOPUR Cleaner môže naleptávať alebo sfarbiť
podklad (napr. lak, farbu, plasty či textílie). Vyskúšajte najskôr na mieste, ktoré nie je vidieť!
Všimnite si: Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred UV-žiarením a teplotami nad +50 °C.
Nikdy neodstraňujte plechovku silou.

Technické vlastnosti: Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 12 (1)

1) od dátumu výroby, neotvorené, nádoby skladujte na výšku

Informácie o aplikácii: 1. S čiernym rozprašovačom možno použiť takisto ako čistiaci sprej, aby ste krúžok adaptéra a dýzy
pištole očistili od nevytvrdnutej peny.
2. Adaptér a krúžok utrite handričkou (napr. papierom).
3. OTTOPUR Cleaner naskrutkujte na pištoľ.
4. Spúšť niekoľkokrát potiahnite, aby začala vytekať iba číra tekutina - dávkovací hrot pritom nasmerujte
do vhodnej záchytnej nádoby.
5. OTTOPUR Cleaner nechajte pôsobiť asi 2 minúty vo vnútri pištole, následne zopakuje bod č. 4.
6. Odskrutkujte OTTOPUR Cleaner.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 500 ml aerosolová plechovka
- OPCLEAN-83

Jednotka balenia 12
Kus / Paleta 672

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.
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Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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