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Spesifikasjoner
Utgangspunkt
Konsistens

Aceton
Aerosol

Produktbeskrivelse
Gun and Foam Cleaner
er en rengjøringssprayboks for å rengjøre
Soudafoam Gun og å fjerne uherdede Soudalskum, klar til bruk. Gun and Foam Cleaner
er fylt med HKFK- og KFK-frie drivgasser som
ikke er skadelige for ozonlaget.

Anbefalinger for helse og sikkerhet
Vask med vann og såpe ved kontakt med
huden. Skyll straks med rikelig med vann ved
kontakt med øynene. Bruk kun i godt ventilerte
områder.

Egenskaper
 Rengjør ikke herdet skum. Rengjør
verktøy, som pistoler.
 Gode?avfettings- og
rengjøringsegenskaper
Forpakning
Farge: fargeløs
Forpakning: 500ml aerosol
Holdbarhetstid ved lagring
24 måneder uåpnet og lagret under tørre og
kjølige forhold.
Påføringsmetode
Fjern umiddelbart sølt skum med en
skumrenser, herdet skum må fjernes
mekanisk. Før du bruker skumrenser, må du
teste om overflater er berørt. Spesielt plast og
lakk eller malingslag kan være følsomme for
dette. Rengjør pistolen innvendig ved å skru
boksen på pistolen og trekke av utløseren flere
ganger, la det gå 10-15 sekunder mellom hver
gang. Rengjør pistolen utvendig med den røde
adapteren.
Bokstemperatur: +5 °C - 30 °C

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre
eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet
mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I
alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.
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