Beskrivning
Vattenbaserat aerosolrengörings-spray för borttagning av
ohärdat JF100 Isolerskum.

Förpackning
500ml flaska (12st/kartong)

Kulör
Transparent

Applicering
• Rengöring Skumpistol:
• Vid avslutat arbete med JF100 Isolerskum och när flaskan
är tömd är det viktigt att rengöra pistolens in- och utsida.
• Skaka flaskan ordentligt och skruva på AA200 Tvättspray
på pistolen och håll in avtryckaren flera gånger tills
allt skum är borta och ren vätska kommer genom
pistolmunstycket. Vänta ca 15 minuter och låt medlat
verka och håll in avtryckaren ytterligare en gång.
• Monteras nästa flaska JF100 direkt på pistolen
efter rengöring så försäkra sig om att inga rester av
rengöringsmedlet finns kvar i pistolen.
• Vid arbetsuppehåll upp till 2 veckor (ej tömd flaska) låter
man JF100 sitta kvar på pistolen.
• Spill:
• Spraya på det ohärdade skummet tills allt är upplöst och
torka av med luddfri trasa.
• AA200 Tvättspray löser inte ohärdat polyuretanskum, där
fungerar endast AA290 Skumborttagare.
• OBS! Använd inte polyuretanskum och JF100 Isolerskum i
samma pistol.

Skyddsföreskrifter
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 eld
eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik
inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid - temperatur
Minst 12 månader oöppnad och upprättstående och torrt
mellan +10ºC - +25ºC på en väl ventilerad plats.
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Användningsområde
Effektivt vattenbaserat
aerosolrengörings-spray för borttagning
av ohärdat JF100 Isolerskum på
skumpistolens in- och utsida samt
munstycken, verktyg och spill.

Utmärkande egenskaper
• Rengöring av skumpistolers in- och
utsida
• Spraytvättning av munstycken,
verktyg och spill

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