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Emis: 2022-11-02

KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare poliuretan

Agent de curăţare organic pentru îndepărtarea rasinilor poliuretanice
proaspete.
Caracteristici
KÖSTER PUR Cleaner facilitează curățarea poliuretanului proaspat.
Acesta conține solvenți.

Domenii de Aplicare
KÖSTER PUR Cleaner este destinat pentru îndepărtarea rășinilor
poliuretanice proaspete.

Aplicare
Reziduurile sunt indepartate cu ajutorul KÖSTER PUR Cleaner. Pentru
asta, zona affectata poate fi curatata de mai multe ori cu KÖSTER
PUR Cleaner.

Reziduurile poliuretanice complet uscate sunt curatate mecanic.

Consum
după cum este necesar

Impachetare
IN 900 001 1 l sticla
IN 900 010 10 l canistra

Depozitare
Depozitati materialul rece. In ambalaj original si sigilat, poate fi
depozitat pentru aproximativ 2 ani.

Siguranta
A se evita inhalarea fumului și contactul cu pielea. Purtați echipament,
mănuși și ochelari de protecție în timpul prelucrării și aplicararii
materialului. Asigurați-vă că încăperea este bine ventilata. In cazul
contactului cu pielea, spălați materialul imediat cu multă apă și săpun.
În cazul contactului cu ochii, ochii se vor spăla imediat cu apă din
ambundenta sau, de preferință, cu o sticlă de spălare a ochilor de
urgență.
Se va consulta un medic. În timpul prelucrării și aplicarea materialului,
nu se consuma alimente, nu se fumeaza sau langa foc
deschis.Respectati avertizările și recomandările de siguranță de pe
ambalaj, fișa tehnică de securitate și reglementările organizațiilor
profesionale relevante.

Pentru Fisa tehnica de securitate contactati suportul tehnic sau scanati
codur QR de pe eticheta.

Produse inrudite
KÖSTER PSM Numar articol C 280 030
KOSTER UC 100 Numar articol CT 251 026
KOSTER UC 300 Numar articol CT 253 010
KÖSTER TS transparent Numar articol CT 320
KÖSTER IN 1 - Spumă poliuretanică
rigidă de injecţie

Numar articol IN 110

KÖSTER 2 IN 1 - Spumă şi răşină
poliuretanică elastică pentru injecţii

Numar articol IN 201

KÖSTER IN 2 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 220

KÖSTER IN 4 - Răsină poliuretanică fină Numar articol IN 240
KÖSTER IN 5 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 250

KÖSTER IN 7 - Spumă poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 270

KÖSTER PUR Gel - Gel poliuretanic de
injecţie

Numar articol IN 285

KÖSTER Gel Pump - Pompă pentru geluri Numar articol IN 928 001
KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER MS Flex Foil - MS Acoperire
flexibilă

Numar articol W 200
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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