
 

Dane techniczne 

ISOMAT PU FOAM CLEANER 
 

Środek do czyszczenia pianki poliuretanowej 

 

       Opis  
 
Specjalny środek czyszczący z 
rozpuszczalnikami. 

 
  Obszary zastosowania  

 
CZYSZCZENIE PIANKI ISOMAT PU służy do 
czyszczenia aplikatora pistoletu pianowego. 
Jest skuteczny, dopóki piana jest świeża i 
nieutwardzona. 

  Uwagi  

 
 Zapoznaj się ze wskazówkami 

dotyczącymi bezpiecznego stosowania 
i środków ostrożności podanymi na 
opakowaniu. 

 Unikaj kontaktu odkurzacza z 
powierzchniami wrażliwymi na 
rozpuszczalniki, takimi jak 
powierzchnie malowane, tworzywa 
sztuczne itp. W celu ich ochrony. 

 

  Dane techniczne   
 
Forma: płynna 
Kolor: przezroczysta 

 

             Wskazówki dot. zastosowania  
 
Po usunięciu utwardzonej piany z dyszy 
pistoletu pojemnik ISOMAT PU FOAM 
CLEANER zostaje przymocowany do 
pistoletu. Pociągnij spust kilka razy, aby 
środek czyszczący dostał się do pistoletu. 
Pozwól mu działać przez chwilę, a następnie 
ponownie pociągnij za spust, aby usunąć 
resztki. Pistolet można przechowywać wraz z 
ze środkiem czyszczącym. Jeśli chcesz 
przechowywać pistolet bez środka 
czyszczącego, musisz powtórzyć proces 
czyszczenia przed ponownym użyciem lub 
przed wymianą niektórych części zamiennych 
pistoletu. 

 

  Opakowanie  
 
ISOMAT PU FOAM CLEANER jest dostępny w 
400 ml opakowaniach. 

 

        Okres ważności - przechowywanie  
 

24 miesiące od daty produkcji, jeśli jest 
przechowywany w chłodnych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronione 
przed działaniem promieni słonecznych i 
wysokimi temperaturami. Nie wystawiać na 
działanie temperatur przekraczających + 50°C 
i nie przechowywać z materiałami, które 
powodują utlenianie lub korozję. 
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The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department 

of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The 



recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the 

applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is 

suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one 

concerning the same product. 
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