
Opis produktu
Den Braven Rozpuszczalnik Do Piany Poliuretanowej to gotowy do
użycia środek w postaci pasty, do usuwania pozostałości
utwardzonej piany poliuretanowej ze szkła, drewna, aluminium,
PCW i ceramiki

Korzyści
• Usuwa utwardzone, przywarte do podłoża pozostałości po pianie

poliuretanowej

• Ulega całkowitej biodegradacji

• Bardzo wysoka skuteczność

• Łatwy w zastosowaniu

• Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych bądź
chlorowanych

• Znikoma woń

• Bezpieczny w użyciu - nie jest klasyfikowany jako preparat
niebezpieczny

Zastosowania
Usuwanie pozostałości utwardzonej piany poliuretanowej ze szkła,
ceramiki budowlanej, betonu, tynków, gładzi, szpachli, drewna, stali,
aluminium, PCW itp.

Sposób użycia
Utwardzoną pianę wyciąć nożem maksymalnie głęboko. Zamieszać
przed użyciem. Za pomocą pędzelka (pod nakrętką) nałożyć obficie

na pozostałości nieusuniętej piany i natychmiast zakręcić (produkt
ma właściwości higroskopijne, inaczej utraci swoje własności).
Pozostawić przez 30 (PCW) do 120 minut (powlekane aluminium),
aż resztki piany ulegną zmiękczeniu i można będzie je usunąć za
pomocą plastikowej lub drewnianej szpachelki. Im starsza piana,
tym dłuższy czas oczekiwania. Zetrzeć suchą ściereczką, a
następnie przemyć, np. przy pomocy ściereczek czyszczących Den
Braven Bravo (nie pozostawiać resztek środka w kontakcie z
czyszczoną powierzchnią dłużej niż to niezbędne). W razie potrzeby
nałożyć powtórnie. Przed zastosowaniem wykonać test w mało
widocznym miejscu i sprawdzić reakcję podłoża na środek.

Informacja dodatkowa

Gęstość 1,54 g/ml

Konsystencja Paste

Odporność na mróz w transporcie Up to - 15°C

Temperatura aplikacji
+ 5°C to + 30°
C

Wartości średnie dla typowych warunków (dopuszczalna tolerancja

+/-3% 

Ograniczenia
• If using on plastic, test in an unseen place for tolerance to

solvent (especially in case of materials of unknown origin)

Przygotowanie powierzchni
Podłoże oczyścić i odtłuścić. W wypadku powierzchni z tworzyw
sztucznych przeprowadzić test pod kątem odbarwień.

Czyszczenie
Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny
ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne
ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven
Bravo.

Kolor(y)
• White

Opakowanie
• Bottle

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty 
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Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze + 5°C do + 25°C. Okres trwałości: 24
miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja
Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do
użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły
pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.
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