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  Technický list výrobku 
Vyhotoveno: 07. 02. 2012 

                                                                     Aktualizace: 14. 12. 2022 

 

ČISTIČ PU PĚNY ČS 

 

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 
 

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.  

 

ČISTIČ PU PĚNY ČS čistí aplikační pistole, odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu 
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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. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

 

Bezpečnostní pokyny 

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. 
P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
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.  

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující  

50 °C. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného 

odpadu. 
 

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2. 
 

První pomoc 
Při nadýchání: Přerušte expozici. Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, udržujte v klidu a v teple. 
Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omyjte vodou a mýdlem. Objeví-
li se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjměte a vyplachujte čistou vodou, 
zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min. 15 minut. 
Při přetrvání obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v 
bezvědomí, nebo má-li křeče. 
 

Zneškodnění  
Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. 
 

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