Beskrivning
Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat
polyuretanskum och lim.

Paketering
500ml flaska (12st/kartong)

Teknisk data
Teknisk information
Lagring

Minst 12 månader oöppnad svalt och torrt på en väl ventilerad plats.

Riktlinjer för användning
Vid allt arbete med Polyuretanskum / lim är det viktigtatt
skydda sig själv med handskar och
skyddsglasögon,omkringliggande ytor skyddas på
lämpligt sätt medmaskeringstape e.dyl. Är ändå olyckan
framme skallskumborttagaren användas innan skummet
har härdat.
Spraya på skummet tills allt är upplöst och torka av
medluddfri trasa.
Vid avslutat arbete med pistolskum och flaskan är
tömd:Montera på sprayventilen på skumborttagaren och
gör renpistolens utsida och ventil.
Därefter skall skumborttagaren skruvas på
skumpistolen.Tryck in avtryckaren på pistolen flera
gånger tills allt skumär borta och ren vätska kommer
genom pistolmunstycket.
Vänta ca 15 minuter och låt medlet verka och tryck
inavtryckaren ytterligare en gång.
Spraya gärna ventilfästet med teflonspray.
Monteras nästa flaska pistolskum direkt efter
rengöringenär det viktigt att trycka in avtryckaren på
pistolen någragånger innan arbetet börjar för att
försäkra sig om att ingarester av rengöringsmedlet finns
kvar i pistolen.
Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor med Pistolskum
(ejtömd flaska) skall pistolskumsflaskan sitta kvar på
pistolen.
Skumborttagare kan även användas för att avlägsnafärg,
vax, fett och olja. Varning: Vissa målade ytor,plaster och
textilier kan bli missfärgade eller lösas uppav
skumborttagare, testa först på en mindre eller dold yta.

AA290
Skumborttagare
Spraytvättning av verktyg och spill samt
rengöring inuti skumpistoler. Avlägsnar även
färg, vax, fett och olja.

Fördel
Spraytvättning av verktyg och spill
Rengöring inuti skumpistoler
Avlägsnar färg, vax, fett och olja

AA290
Skumborttagare

Hälsa och Säkerhet
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller
temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller
brännas,gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot
öppen eldeller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt
för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning
förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk
elektricitet. Undvikinandning av spray. Får ej tömmas i
avlopp.

Garanti
tremco illbrucks produktspecialister ger diggärna råd innan
arbete påbörjas. tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.
tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007
info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se

2019-04

