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Produkt 
Seal-it® 450 PUR CLEANER er et effektivt og hurtigvirkende rengjøringsprodukt for 
fjerning/oppløsning av uherdet PU-skumflekker og -rester. Også egnet til rengjøring og 
skylling av skumpistol. 
 

Bruksområde 
• Som pistorenser; Fjern skumboksen fra pistolen, påfør Seal-it® 450 PUR CLEANER, skyll 

pistolen godt flere ganger, la den stå en stund før du til slutt skyller igjen. Fjern Seal-it® 
450 PUR CLEANER, rengjør/tørk pistoladapterens gjenger, smør deretter med Vaselin, 
silikon og/eller PTFE-spray. 

• Som PU-skumfjerner: Sett sprayen på ventilen, hold boksen i rett sprayretning og press 
sprayen inn. La Seal-it® 450 PUR CLEANER virke en stund og rengjør deretter grundig 
med en tørr klut eller papir. 
 

Egenskaper 
• Fjerner alle ferske/uherdete polyuretanskumrester. 
• Hurtigvirkende og effektiv, så lenge skummet er ferskt; herdet skum må fjernes 

mekanisk. 
• Utmerket til grundig rengjøring og skylling av alle typer skumpistol. 
• Optimal sprøyting for hånd med spray og perfekt dosering med skumpistol. 
• Fjerner, avfetter og rengjør. 
• Kun egnet for overflater og materialer som er kompatible med Seal-it® 450 PUR 

CLEANER. 
 

Standard produktserie 
Farge 12 x 500 ml sprayboks 

Ikke relevant SI-450-0000-500 
 

Tekniske produktdata 
 
 

 

Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), 
vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato. 

Base CLA 
Drivgass (H)CFC-fri 
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Bruksbetingelser 
• Rist Seal-it® 450 PUR CLEANER godt før bruk. 
• Hold Seal-it® 450 PUR CLEANER vertikalt ved bruk og pek ventilen mot de ferske 

skumrestene. For korrekt sprøyting, hold tilstrekkelig avstand når du aktiverer sprayen 
ved å trykke ned ventilen. 

• Hvis pistolen ikke virker korrekt, sett Seal-it® 450 PUR CLEANER i pistoladapteren, spray 
gjennom den flere ganger, la den virke i ca. 15 min., spray den gjennom igjen og fjern 
sprayboksen. 
 

Begrensninger & anbefalinger 
Ikke egnet for løsemiddelsensitive overflater. Bruk et egnet dekke for å beskytte 
løsemiddelsensitive overflater i nærheten fra sprayen. Vi anbefaler å utføre en 
materialkompatibilitetstest i forveien på overflaten som skal behandles, på et ikke-synlig 
sted. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Vi anbefaler bruk av korrekte sikkerhetsbriller, hansker og 
egnet arbeidstøy. Brukes kun i godt ventilerte rom og forhold. Ikke røyk eller bruk produktet i 
nærheten av åpen ild. Oppbevares på trygt sted utenfor barns rekkevidde. 
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


