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PERFECT SEAL 
UNIVERSAL PU-CLEANER

SOLUTIE DE CURATARE
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DESCRIERE

• Produs utilizat pentru indepartarea petelor si

reziduurilor de spuma poliuretanica mono- si

bicomponenta.

APLICATII

• Poate fi utilizat pentru indepartarea

poliuretanului proaspat si pentru curatarea

pistoalelor de spuma poliuretanica, la interior si

exterior.

• Acest lucru este posibil atat timp cat spuma

este inca proaspata. Spuma intarita este

insolubila si poate fi indepartata doar mecanic.

Produsul este recomandat si pentru curatarea

interiorului Pistoalelor PU NBS.

CARACTERISTICI TEHNICE

➢Baza Acetona

➢ Temperatura de aplicare +10°C to +35° C

AVANTAJE INTELIGENTE

• Agent de curatare puternic, pe baza de acetona

• • Foarte eficient

• • Usor de aplicat

• • Uscare rapida

ACOPERIRE

• Aproximativ 14 metri liniari, avand un snur cu

diametru de cca. 5mm 
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CUM SE APLICA?

UTILIZARE CURĂȚITOR SPRAY EXTERIOR: 

Atașați adaptorul – spray pe valva tubului. 

Agitați și pulverizați pentru a curăța spuma 

poliuretanică crudă de pe suprafețe, valvele 

tuburilor de spumă, exteriorul pistolului de 

aplicare spumă.  

UTILIZARE CURĂȚITOR SPRAY INTERIOR: 

Îndepărtați cu atenție tubul gol de pe pistol. 

Înșurubați pistolul pe tubul de curățitor, apoi 

apăsați tragaciul pistolului de câteva ori, 

pentru a permite produsului să pătrundă în 

interiorul pistolului și să dizolve resturile de 

spumă. Lasați substanța activă să acționeze 

câteva minute, apoi apăsați din nou trăgaciul, 

pentru curățarea completă a pistolului. 

Îndepărtați pistolul de pe tub și apăsați 

trăgaciul pentru evacuarea dizolvantului din 

pistol. Curățați pistolul cu o cârpă și ungeți 

zona valvei și a vârfului tijei cu vaselină. După 

dizolvarea spumei poliuretanice, ștergeți 

imediat reziduurile cu o cârpă sau cu hârtie. 

Spuma întărită poate fi îndepărtată numai 

mecanic.

LIMITARI

Notă – Produsul conține acetonă. Pentru 

utilizarea la curățarea suprafețelor, testați 

anterior dacă aceasta este sensibilă la 

solvenți, deoarece acetona poate deteriora 

unele finisaje. 

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și

+25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate.

Atenție! Tubul nu trebuie expus, depozitat și

transportat la temperaturi ridicate. A nu se găuri sau

arunca tubul în foc, nici chiar după golirea

conținutului.

Eliminați tubul gol în conformitate cu legislația

locală. Valabilitate: 12 luni de la data fabricației,

imprimată pe tub.

2

F
IS

A
 T

E
H

N
IC

A
0

2
/0

6
/2

0
2

0

MOD DE APLICARE AMBALARE

Cod Ambalare Culoare Buc/box Cod EAN

172112355 500 ml INCOLOR 12 5948966017609

SIGURANTA

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub

presiune: Poate exploda daca este încalzit. H319 Provoaca o 

iritare grava a ochilor. H336 Poate provoca somnolenta sau

ameteala. P101 Daca este necesara consultarea medicului, 

tineti la îndemâna recipientul sau eticheta produsului. P102 

A nu se lasa la îndemâna copiilor. P210 A se pastra departe

de surse de caldura, suprafete încinse, scântei, flacari

deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211 

Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte

surse de aprindere. P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si 

dupa utilizare. P261 Evitati sa inspirati vaporii sau spray-ul. 

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine 

ventilate. P280 Purtati manusi de protectie / echipament

de protectie a ochilor /  Echipament de protectie a fetei. 

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu

atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele

de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate

face cu usurinta. Continuati sa clatiti. P312 Sunati la un 

CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA / un medic daca

nu va simtiti bine. P410+P412 A se proteja de lumina solara. 

Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C. P501 

Continutul/recipientul va fi eliminat într-un centru de 

colectare pentru deseuri speciale sau periculoase. EUH066 

Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea

pielii. O ventilatie insuficienta ar putea da nastere la 

amestecuri explozive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie

respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru

precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta

noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea

pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul 

incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara

limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate 

intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi

rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma 

raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului 

descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute

in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul 

raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este 

potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra 

modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la 

evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne 

asumam raspunderea pentru prejudicii. 

DEPOZITARE


