
Zmywacz do piany (do czyszczenia pistoletów) 500ml

W³aœciwoœci:

Zastosowanie:

Dobra skutecznoœæ czyszczenia; wyposa¿ony w pierœcieñ adaptera do czyszczenia pistoletów dozuj¹cych. Zdejmowana g³owica rozpylaj¹ca. 
Nie zawiera freonów (HFC, CFC i HCFC).

Zmywacz do piany greenteQ zosta³ opracowany specjalnie do czyszczenia dozuj¹cych greenteQ i wyposa¿ony w pierœcieñ adaptera. Czerwona g³owica 
pistoletów dozuj¹cych marki greenteQ. rozpylaj¹ca pozwala na uniwersalne stosowanie œrodka niezale¿nie od 
Mieszkanka gazów rozprê¿aj¹cych nie zawiera freonów (HFC, CFC i HCFC). pistoletu. Dziêki standardowemu adapterowi pojemnik pasuje do wszystkich 
Zmywacz do pistoletu jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej i nie zawiera powszechnie stosowanych pistoletów dozuj¹cych. Ciœnienie gazu umo¿liwia 
fluorowanych gazów cieplarnianych. wygodne czyszczenie i p³ukanie wnêtrza pistoletu. Mieszanka substancji 
Opracowanie i produkcja tego produktu podlegaj¹ surowym normom czynnych jest dobrze tolerowana przez materia³y, z których wykonane s¹ 
jakoœciowym ISO 9001/EN 29001. Zmywacz do piany greenteQ jest elementy pistoletu. Regularne stosowanie preparatu znacznie wyd³u¿a 
przeznaczony do usuwania œwie¿ej, jeszcze nieutwardzonej piany ¿ywotnoœæ pistoletu i zapewnia jego poprawne dzia³anie.
poliuretanowej. Œrodek jest specjalnie dostosowany do czyszczenia pistoletów 

Œwie¿e plamy z piany mo¿na w prosty sposób usun¹æ œciereczk¹ nas¹czon¹ mo¿na równie¿ oczyœciæ, spryskuj¹c je zmywaczem. Do czyszczenia wnêtrza 
œrodkiem czyszcz¹cym greenteQ. Wiêksze plamy nale¿y bezpoœrednio pistoletu nale¿y zdj¹æ g³owicê i ostro¿nie wkrêciæ czarny adapter w element 
spryskaæ zmywaczem i zetrzeæ czyst¹ œciereczk¹. W przypadku wra¿liwych ³¹cz¹cy pistoletu. Dla bezpieczeñstwa nale¿y jednoczeœnie nacisn¹æ dŸwigniê 
powierzchni nale¿y najpierw przeprowadziæ próbê w miejscu niewidocznym, dozuj¹c¹ pistoletu, aby usun¹æ z niego ciœnienie. Nastêpnie przep³ukaæ pistolet, 
aby zbadaæ, w jaki sposób preparat dzia³a na pod³o¿e. Nale¿y zachowaæ przytrzymuj¹c dŸwigniê, a¿ p³yn zacznie wyciekaæ z koñcówki. Wtedy nale¿y 
ostro¿noœæ, gdy¿ zmywacz do piany greenteQ zawiera aceton i mo¿e zwolniæ dŸwigniê i odczekaæ ok. 2 minuty. Nastêpnie znowu otworzyæ zawór i tak 
rozmiêkczyæ b¹dŸ rozpuœciæ tworzywa sztuczne, lakiery, farby, napisy, tekstylia, d³ugo przep³ukiwaæ pistolet, a¿ zacznie wyciekaæ czysty œrodek czyszcz¹cy. 
itd. Zebrany œrodek nale¿y wlaæ do odpowiedniego pojemnika, aby unikn¹æ 
Przed rozpoczêciem czyszczenia u¿ytkownik powinien przygotowaæ zanieczyszczenia œrodowiska.
odpowiedni pojemnik na odpady i œcierkê, któr¹ bêdzie zbiera³ rozpuszczone 
resztki piany i p³yn czyszcz¹cy. Po od³¹czeniu opró¿nionej puszki z pian¹ nale¿y Wskazówka: za pomoc¹ zmywacza do piany mo¿na usun¹æ tylko œwie¿¹ pianê, 
najpierw spryskaæ zmywaczem koñcówkê przy³¹czeniow¹ pistoletu jeszcze nieutwardzon¹. Utwardzon¹ pianê mo¿na usun¹æ tylko mechanicznie.
zakoñczon¹ gwintem. W tym celu na pojemnik nale¿y za³o¿yæ czerwon¹ g³owicê Podczas czyszczenia pistoletu nale¿y uwa¿aæ, aby skrobi¹c go ostrymi 
rozpylaj¹c¹. Wszystkie inne miejsca na pistolecie zabrudzone œwie¿¹ pian¹ przedmiotami, nie uszkodziæ pow³ok ochronnych!

Zdjêcie produktu:

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa:

Patrz Karta charakterystyki bezpieczeñstwa produktu „Zmywacz do piany”.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
AKCESORIA DO PIANY - Zmywacz do piany (do czyszczenia pistoletów) 500ml
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one tylko do opisu w³aœciwoœci i budowy 
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie, czy dany 
produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.



Przechowywanie i forma dostawy:

W temp. 20°C i w suchym miejscu: 12 miesiêcy. Puszka z bia³ej blachy o pojemnoœci 500 ml.
W wy¿szych temperaturach czas przechowywania mo¿e ulec znacznemu Karton: 12 puszek.
skróceniu.
Puszki nale¿y przechowywaæ na stoj¹co.

Zmywacz do piany (do czyszczenia pistoletów) 500ml

Ogólne wskazówki:

Wszystkie wczeœniejsze wydania niniejszego arkusza danych trac¹ niniejszym wa¿noœæ. 
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