OPCLEAN

Čistič pistolí

OTTOPUR
Cleaner
Technický list

Vlastnosti:

▪ Čisticí sprej

Oblasti použití:

▪ Čištění použitých dávkovacích pistolí
▪ Univerzálně použitelný s dodanou rozprašovací hlavou

Zvláštní poznámky:

Adaptér pistole usnadňuje připojení a OTTOPUR Cleaner k dávkovací pistoli; pravidelné používání
značně prodlužuje životnost a funkčnost dávkovacích pistolí.
Vytvrzené zbytky pěny lze odstranit pouze mechanicky.
Pozor! OTTOPUR Cleaner může narušit nebo zabarvit podklady (např. lak, barva, plasty, textilie). Proto
vždy proveďte předběžné zkoušky na krytém místě!
Je nutné dbát: Plechovka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.
Nikdy neodtrhávejte plechovku násilím.

Technické údaje:

Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 12 (1)
1) od data výroby, neotevřené, plechovky skladovat ve svislé poloze

Návody k použití:

1. K očištění kroužku adaptéru a trysky pistole od nevytvrzené pěny použijte jako čisticí sprej černou
rozprašovací hlavu.
2. Otřete hadříkem (např. papír) trysku a kroužek adaptéru.
3. Našroubujte OTTOPUR Cleaner na pistoli.
4. Několikrát stiskněte spoušť, dokud nebude vycházet pouze čirá kapalina – namiřte dávkovací hrot
pistole do vhodné sběrné nádoby.
5. Nechte OTTOPUR Cleaner v pistoli působit asi 2 minuty, pak opakujte bod 4.
6. Odšroubujte OTTOPUR Cleaner.
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést
zkušební zpracování a aplikaci.
Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání:
Jednotka balení
Kus / paleta

Aerosolová plechovka 500 ml
OPCLEAN-83
12
672

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace:

Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady:

Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli
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velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti
provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti OttoChemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce
účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti
uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy
na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo
přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s
ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky
používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše
doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv
třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli
odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na http://www.otto-chemie.de
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