Materiaal
Reiniger op basis van aceton. CFK, HFK en HCFK vrij.

Leveringsvorm
Kleur
kleurloos

500 ml blik
12 stuks/doos
AA290334110

Voorbereiding
Voor gebruik de bus AA290 Pistoolreiniger goed
schudden.

Verwerking
Draai de lege bus purschuim van het pistool.
Schroef de reiniger met de adapter op het pistool.
Haal vervolgens de trekker van het pistool over totdat er
geen schuim meer uit het pistool komt, maar de heldere
vloeistof.
5 Minuten laten inwerken.
Schroef de reiniger weer van het pistool en verwijder de
overtollige reiniger van de adapter.
Vervolgens de adapter van het pistool inspuiten met
AA291 Adapter Smeerspray om verkleving van het
pistool met een bus purschuim te voorkomen.
Plaats direct een nieuwe bus purschuim op het pistool en
vervolgens goed doorspuiten, zodat alle reiniger uit het
pistool verwijderd is.

AA290
Pistoolreiniger
De AA290 Pistoolreiniger is ontwikkeld voor
de efficiënte inwendige en uitwendige
reiniging van schuimpistolen en voor het
verwijderen van niet-uitgehard
polyurethaanschuim. Tevens kan dit product
worden gebruikt om verse verfresten, was,
vet, olie en lijmresten te verwijderen.

Gebruik als sprayreiniger

Productvoordelen
Gebruik de spraynozzle en druk deze op het ventiel van
de reiniger.
Voor het reinigen van oppervlakken wordt aanbevolen de
aangebrachte reiniger met zachte doek verwijderen.
Test de ondergrond vooraf op een niet zichtbaar gedeelte
of deze niet door de AA290 Pistoolreiniger aangetast
wordt.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Geschikt voor efficiënte in- en uitwendige
reiniging van schuimpistolen
Geschikt voor het verwijderen van nietuitgehard polyurethaanschuim
Geschikt voor het verwijderen van verse
verfresten, was, vet, olie en lijmresten
CFK, HFK en HCFK vrij

AA290
Pistoolreiniger

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de CPG Europe
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.
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