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Технічні данні:
Основа
Консистенція
Щільність
Розчинність у воді
Величина рН 10 % у воді

Суміш розчинників
Гель
3
Приблизно 1,54 +/- 0,05 г/см
Розчинний
приблизно 10,5
Рекомендується проводити власні тести на
Опис продукту:
сумісність на невидимій частині поверхні.
Готовий до застосування гель для видалення
Інструкція до застосування:
залишків отверділої поліуретанової піни.
Механічно видалити або обережно відрізати
Властивості:
якомога більше затверділих залишків піни.
Накласти видаляч на затверділу піну, що
 Дуже дієвий.
залишилася за допомогою прикладеної кисті і
 Без запаху.
дозволити діяти як мінімум 30 хвилин, але не
 Не містить (ароматичних) вуглеводнів.
більше 2 годин. Після цього видалити розчинену
 Легко піддається біологічному розкладанню.
піну за допомогою прикладеного шпателя і
витерти сухою ганчіркою. Якщо не всі залишки
Сфера застосування:
піни видалені, повторити процес .
 Продукт
легко
видаляє
всі
залишки
отверділої поліуретанової піни з непористих
Температура використання: від +5°C до +35°C.
поверхонь, як наприклад пластмаса, метал,
Очищення: мокра ганчірка.
ПВХ та інші.
Упаковка:
Упаковка: флакон 100 мл, 6 штук в коробці
Зберігання:
36 місяців в закритій упаковці в сухому
прохолодному місці при температурі від +5 °C до
+25 °C.
Поверхні:
Вид:
всі
непористі
поверхні.
Не
використовувати видаляч на необробленій міді,
латуні, цинку, акрилових фарбах або РММА
(Плексиглас). Ризик утворення плям на пористих
поверхнях.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки.
Використовувати лише в добре провітрюваному
приміщенні.
Носити рукавички та окуляри.
Після контакту зі шкірою промити водою з
милом.
Зауваження:
Завжди
дотримуватися
рекомендований
робочий час для уникнення пошкодження
поверхні.
Видаляч піни може бути причиною появи плям
на пористих поверхнях (таких як натуральний
камінь).

Рекомендації, які містяться в данній документації, є результатом нших експерементів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.
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