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  Technický list výrobku 
Vyhotoveno: 07. 02. 2012 

                                                                     Aktualizace: 13. 08. 2019 

TL č. 0416 

  

ČISTIČ PU PĚNY 500 

 

 

Použití 

 odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny  

 čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro pistolové PU pěny 

 

Výhody 

 rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan  nezanechává lepivý povrch 

 neobsahuje freony  součástí je rozprašovací aplikátor  
pro snadné čištění běžných předmětů 

 

Pracovní postup 
Čištění NBS pistole 

- vypotřebovanou dózu pistolové PU pěny odšroubujte od pistole (otvor prázdné dózy držte  
od těla) 

- Čistič PU pěny důkladně protřepejte 
- našroubujte Čistič PU pěny na pistoli NBS 
- zmáčknutím spouště naplňte pistoli čističem 
- nechejte v pistoli působit 10 – 12 minut 
- zmáčkněte spoušť a opakovaně naplňte pistoli čističem 
- pistole je čistá, když z její trysky vytéká čirý čistič 
- přebytečný čistič setřete utěrkou 
- adaptér NBS pistole doporučujeme ošetřit silikonovým sprejem 
- našroubováním nové dózy s pistolovou PU pěnou a zaplněním vnitřku pistole se odstraní 

zbytky čističe a pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití 
Čištění jiných předmětů 

- na trysku ventilu Čističe PU pěny nasaďte rozprašovací adaptér 
- stisknutím spouště uvedete systém v činnost 
- nanášejte na zbytky PU pěny ze vzdálenosti asi 25 až 35 cm 

 

Technické údaje  

 Báze směs organických rozpouštědel 

 Hustota  781,3 kg/m3 

 Konzistence kapalina ve spreji - aerosol 

 Teplota okolí pro aplikaci +5 až + 35 °C 

 Doba odstranění znečištění 5 až 30 s (v závislosti na znečištění, event. proces zopakovat) 

 Hořlavost extrémně hořlavý 

ČISTIČ PU PĚNY 500 čistí aplikační pistole, odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu 



Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme 
převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 

výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 

 2 

Upozornění 
Nepoužívejte na materiály, které neodolávají polárním organickým rozpouštědlům (polystyrén, …). Po 
použití Čističe PU pěny aplikační pistoli nikdy nemyjte vodou a nerozebírejte ji. Již ztvrdlou PU pěnu 
neodstraňujte ostrými předměty.  

 
Čištění 
Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem.  
 

Skladování 
Doba použitelnost je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací 
teplotě +5°až +25 °C.  
 

Bezpečnost 
Informace o nebezpečí: 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

 
Bezpečnostní pokyny 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm  

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechejte ji 

v poloze usnadňující dýchání.  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování.  

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující  
50 °C. 

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. 
 

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2. 
Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce. 
 

První pomoc 
Viz sdružené P věty v Bezpečnostních pokynech. 
 

Zneškodnění  
Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. 
 

Balení 
500 ml, kovová nádoba s rozprašovačem, 780 ks na paletě, 12 ks v kartonu. 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

METRUM s.r.o.     Tel.:  581 728 228   www.metrum.cz 

Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov  Fax.: 581 728 238   info@metrum.cz 
        

Obj. číslo: 2708013 

 

http://www.metrum.cz/

