
pistoletu wodą ! Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w 
celu oczyszczenia.

OPAKOWANIA

Kartusz 500 ml. W kartonie zbiorczym znajduje się 12 kartuszy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu 
w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej. Przecho-
wywać i stosować przed upływem daty ważności podanej na spodzie 
opakowania. Temperatura przechowywania: +5°C do +35°C – zaleca-
na temperatura pokojowa. Okres ważności wynosi 36 miesięcy. Data 
ważności na spodzie opakowania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed światłem sło-
necznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 
50°C/122°F. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych 
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, 
nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość / pojemnik usuwać do / 
zgodnie z krajowymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące 

OPIS PRODUKTU

Nowoczesny preparat do czyszczenia powierzchni oraz pisto-
letów aplikacyjnych świeżo zabrudzonych systemami poliu-
retanowymi. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi 
mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.
 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe

• Jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i 
pistoletach dozujących jednokomponentową pianę monta-
żowo - uszczelniającą i klej poliuretanowy do styropianu

• Doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych 
przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Czyszczenie powierzchni
Na zawór preparatu weber PU cleaner nałożyć dołączoną 
czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże zabrudzenia z 
pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia 
zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokład-
nie rozpylić weber PU cleaner na zawór i adapter pistoletowy. 
Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.
Czyszczenie pistoletu
Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową 
i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć 
poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną 
główkę rozpyłową na zawór weber PU cleaner i spryskać łącznik 
- gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić weber 
PU cleaner w gnieździe pistoletu, ponownie nacisnąć dźwignię 
pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczysz-
czenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. 
Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.
UWAGA
Przed użyciem zapoznaj się z ostrzeżeniami i zaleceniami BHP. 
Nie pozostawiać preparatu weber PU cleaner przymocowa-
nego do pistoletu po jego oczyszczeniu. Nigdy nie czyścić 

WŁAŚCIWOŚCI

• Gruntownie usuwa świeże piany poliure-
tanowe
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weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych
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weber PU cleaner

bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego .
 

UWAGA

Przed użyciem zapoznaj się z ostrzeżeniami i zaleceniami BHP. 
Nie pozostawiać preparatu weber PU cleaner przymocowane-
go do pistoletu po jego oczyszczeniu. Nigdy nie czyścić pistole-
tu wodą ! Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w 
celu oczyszczenia.

czyścik do pian poliuretanowych


