
IN
 - 

И
нж

ек
ци

он
ни

 с
ис

те
ми

Техническа карта IN 900 010

Изд: 2017-10-25КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат

Органичен почистващ препарат за отстраняване на нереагирали
полиуретанови смоли
Характеристики
PUR-почистващият препарат КЬОСТЕР улеснява отстраняването
на нереагирали полиуретани. Съдържа разтворители. 

Сфери на приложение
PUR-почистващият препарат КЬОСТЕР е предназначен за
отстраняване на нереагирали полиуретанови смоли. 

Начин на приложение
Замърсяванията се отстраняват с помощта на PUR-почистващия
препарат КЬОСТЕР. За тази цел засегнатите повърхности се
третират неколкократно с PUR-почистващия препарат КЬОСТЕР.
Напълно засъхналите полиуретанови замърсявания се премахват
механично.

Разходна норма
според нуждата

Опаковка
IN 900 010 10 л туба

Съхранение
В оригинални неразпечатани опаковки и хладни помещения,
материалът може да бъде съхраняван около 2 години. 

Мерки за безопасност
Избягвайте вдишване на изпаренията и контакт с кожата. Носете
предпазни дрехи, ръкавици и очила. Работете в добре вентилирани
помещения. В случай на контакт с кожата, измийте със сапун и
изплакнете обилно с вода. При контакт с очите, изплакнете обилно
с вода или за предпочитане -  разтвор за промиване на очите.
Консултирайте се с лекар. По време на работа с материала не
яжте, не пушете и дръжте далеч от източници на огън.
Съблюдавайте и спазвайте обичайните мерки за безопасност на
опаковката, раздела за безопасност в Техническите карти, както и
регламентите на съответните професионални организации.
За листове за безопасност на материала се свържете с
техническия отдел или сканирайте QR - кода на етикета.

Свързани продукти
КЬОСТЕР TS-прозрачен Арт. N CT 320
КЬОСТЕР IN 1 Арт. N IN 110
КЬОСТЕР 2 IN 1 Арт. N IN 201
КЬОСТЕР IN 2 Арт. N IN 220
КЬОСТЕР IN 3 Арт. N IN 230
КЬОСТЕР IN 4 Арт. N IN 240
КЬОСТЕР IN 5 Арт. N IN 250
КЬОСТЕР IN 7 Арт. N IN 270
КЬОСТЕР PUR Гел Арт. N IN 285
KOSTER Гел Помпа Арт. N IN 928 001
КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа Арт. N IN 929 001
КЬОСТЕР Крачна помпа Арт. N IN 958 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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