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Technikai adatlap 

United Sealants Purhabtisztító 
 
Termékleírás: 
Purhabtisztító speciálisan a még meg nem 
kötött purhab, vagy ragasztók eltávolítására 
fejlesztettek ki. A hagyományos purhab flakon 
csőszelepének tisztítására, továbbá a purhab 
pisztoly belső rendszerének átmosására is 
alkalmas. Kifejezetten alkalmas felület 
előkészítésére, zsírtalanítására szilikonozás, illetve 
poliuretán-ragasztás előtt. 
 
Tulajdonságok: 
Könnyű alkalmazhatóság 
Gyors hatás 
Univerzális használat 
 
Alkalmazások: 
1 komponenses purhabokhoz és poliuretán bázisú 
ragasztókhoz egyaránt. 
 
Csomagolás: 
Szín: átlátszó 
Kiszerelés: 500 ml fémflakon 
Minőség: ISO 9001:2008 standard szerint gyártva 
 
Műszaki jellemzők: 
Oldószer: aceton, izopropil-alkohol, etil-acetát. 
Hajtóanyag: propán, bután, izobután 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
A gyártástól számított 36 hónapig bontatlan 
csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és 
+25°C közötti hőmérsékleten tárolva. 
 

Alapfelület állapota: 
Károsíthatja a polisztirolt, PVC-t és egyéb 
műanyagokat. Használat előtt mindképpen csináljon 
összeférhetőségi vizsgálatot. 
 
Használati utasítás: 
A hagyományos purhab flakon csőszelepének 
tisztításához és a friss purhab eltávolításához a 
tisztító tartozékaként meglévő piros szelepet 
helyezze a tisztítóflakon szelepére. Fújja a 
tisztítószert a purhab flakon szelepére és a friss 
purhab foltra majd a feloldódott részeket távolítsa el 
egy ronggyal. A purhab pisztoly tisztításához 
csavarja le a pisztolyról a flakont. Fújjon a 
pisztolyflakon szelepére és köré. Működtesse a 
pisztoly szelepét, hogy megszűnjön a pisztolyban a 
nyomást. Fújjon tisztítószert a pisztoly adapterére, a 
maradék hab eltávolítása érdekében távolítsa el a 
piros szelepet a tisztítóflakonról és csavarja rá a 
pisztolyt. 
Működtesse a pisztoly szelepét pár másodpercig, 
majd hagyja 10 másodpercig hatni a tisztítószert. 
Ezt a folyamatot addig kell ismételni amíg áttetsző 
folyadékot fúj a pisztoly. A menetet és a csapot is 
tisztítsa meg! 
 
Figyelem: 
Egyes műanyagok és fémek felületén elszíneződést 
okozhat. 
 
Munkavédelmi javaslat: 
A szokásos higiéniai előírások betartása. 
Védőruha, védőkesztyű és védőszemüveg 
használata kötelező.

 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 
 

 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott 
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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