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RPC-0500 Nesukietėjusių putų valiklis

1.	Paviršiaus  valymas:  – Ant  gaminio  vožtuvo  uždėkite  pridėtą  purkštuko  antgalį.  – Apipurkškite  šviežius  nešvarumus.  –
Valydami  PU putų  skardinės  vožtuvą,  gerai  apipurkškite  vožtuvą  ir pistoleto  adapterį.  – Nuvalykite  nešvarumus  sausa
šluoste.

2.	Pistoleto  valymas:  – Atjunkite  pistoletą  nuo skardinės  su PU putomis.  Pistolete  likusias  putas  pašalinkite  paspausda
mi pistoleto  gaiduką.  – Ant  gaminio  vožtuvo  uždėkite  pridėtą  purkštuko  antgalį.  – Apipurkškite  pistoleto  dėklą  PU
putų  valikliu.  – Nuo vožtuvo  nuimkite  purkštuko  antgalį  ir prijunkite  skardinę  prie  pistoleto  – priveržkite  ją prie  pi
stoleto  dėklo.  – Kelis  kartus  paspauskite  gaiduką,  kol  pistoletas  bus visiškai  išvalytas.  – Gerai nusausinkite  visus  nu
valytus  paviršius.

[Lithuanian]: Installation guide

Priemonė, skirta šalinti nesukietėjusioms poliuretano putoms ir klijams

Informacija apie gaminį

Naudojimas
•	 Nesustingusių  PU putų  ir poliuretano  klijų  šali

nimas
•	 Skardinių  vožtuvų  ir pistoletų  valymas  panau

dojus  PU putas
•	 Pagrindo  nuvalymas  prieš  purškiant  PU putas

Savybės ir privalumai
•	 Idealiai  ištirpdo  nesukietėjusį  poliuretaną.
•	 Idealiai  pašalina  riebalus  nuo darbinių  paviršių

(plieno,  stiklo,  medienos)  prieš  naudojant  poli
uretaną  ar silikoną

•	 Saugu  naudoti  ant paviršių,  pagamintų  iš PVC
ir daugumos  plastikų

•	 Naudojimas  nuo +5 °C iki  +35 °C temperatūroje
•	 Galiojimas  – 36 mėnesiai

Pagrindo medžiaga
Sertifikuotas naudoti:
•	 Betonas
•	 Pilnavidurė  betono  plokštė
•	 Betono  blokeliai
•	 [Lithuanian]:  Gypsum  Fibreboards
•	 Dujų  betonas
•	 Lengvo  betono  blokeliai
•	 Skylėti  blokeliai  iš lengvo  betono
•	 Mediena
•	 Medienos  plokštė
•	 [Lithuanian]:  Ceramic  Hollow  Block
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 Natūralus  akmuo
•	 [Lithuanian]:  Masonry
•	 Pilnavidurės  plytos
•	 [Lithuanian]:  Silicate  Blocks
•	 Skylėtos  plytos
•	 Silikatinės  pilnavidurės  plytos
•	 Silikatinės  skylėtos  plytos
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Informacija apie gaminį

Gaminys
Spalva Pagrindo svoris

Naudojimo temperatūros
diapazonas

Tūris

- [g] [°C] [ml]

RPC-0500 bespalvis 0.78 5-35 500

Logistikos duomenys

Gaminys
Pagrindo
svoris [g]

Tūris [ml]

Kiekis (vnt.) Svoris (kg)
Brūkšninis ko

dasVienetinė pa
kuotė

Sudėtinė pa
kuotė

Padėklas
Vienetinė pa

kuotė
Sudėtinė pa

kuotė
Padėklas

RPC-0500 0.78 500 12 12 672 5.8 5.8 353.5 5906675151922


