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Tisztítószer 

Termékleírás: Gyengén illó, folyékony oldószeres keverék. 

Alkalmazási terület: Tisztítószer, amely alkalmas a már pl. a helyi idegen bitumentől előzetesen 
mentesített műanyag szigetelési lemezeken lévő maradék szennyeződések 
eltávolítására és régebbi, azaz meglévő szigetelések lemezein történő forró-
levegős hegesztési varratok előzetes tisztítására. 
Eltávolítja a még nem kikeményedett poliuretán (PU) gyanták, ill. kittek és 
epoxigyanták flekkjeit, valamint bitumenes foltokat. A tisztító nem alkalmas a 
tetőfelületek nagyobb részein történő lemosásra. Használható viszont a szer-
számok tisztításra is. 
A tisztítószernek az eredeti funkciója mellett (lsd. tisztítás) nagyon kis mér-
tékben hatása van a műanyag felületekre is! 

Szín: Világos, zöld 

Szállítás: 5 kg-os egyszer használatos kanna     

Eltarthatóság: Hűvös, száraz helyen tárolva, felbontatlan és sérülésmentes kannák esetén 2 
év. 

Feldolgozás: A tisztítót fehér pamut szövetdarabra kell juttatni és a szennyezett részt azzal 
filmszerűen dörzsöljük be. A tisztítót nem szabad közvetlenül a műanyag szi-
getelési lemez felületére önteni. A forrólevegős hegesztési varrat előkészí-
tése első lépésben tisztítóval és pl. szivaccsal történik. A hegesztési varrati 
terület száraz pamut szövetdarabbal áttörlendő. A munkafolyamatot érdemes 
tisztító kesztyűben végezni. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági 
adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
rendelkezéseket be kell tartani. 

  
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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