
                

Technische Fiche CLG 700  PU GUN CLEANER

Productomschrijving

    

Voordelen

Toepassingen

Technische Gegevens

Kleur: kleurloos

Geur: solventen

Toestand bij kamertemperatuur: vloeibaar

Verdunning: gebruiksklaar

Vlampunt: < 0°C ( met drijfgas)

Verwerkingstemperatuur:  +5°c tot 30 °C

Busdruk: DIN 4102-1 bij 20°C     ca  4 bar

bij 50°C    < 10 bar

Densiteit  bij 20 °C EN 13501-1 0,8 g/ml

Watergehalte:  < 3 %
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Deze gegevens zijn gebaseerd op de laatste stand van de kennis en de techniek. De gebruiker dient  zelf te bepalen of 

het product voldoet aan de eisen van de van de toepassing ,onze adviezen zijn enkel richtinggevend. Voor bijkomende 

informatie met betrekking tot veiligheid en verbruik verwijzen wij naar het veiligheidsblad en de prestatieverklaring (DOP)

CLG 700 PU GUN CLEANER is een zeer krachtige reiniger, geschikt voor 

verwijderen het van niet uitgehard PU schuim en het reinigen van het 

CLG 700 PU GUN CLEANER  lost vers, niet-uitgeharde polyurethaanlijm en 

polyurethaanschuim op zodat het gemakkelijk kan verwijdert worden met een doek.

De cleaner kan op een schuimpistool gemonteerd worden voor het inwendig reinigen van het pistool.

 Zeer gemakkelijk in gebruik.

Verwijdert snel niet uitgeharde schuimresten.

Droogt zeer snel op.   

Heeft ontvettende eigenschappen.

Sealadvice bvba
Jan Frans Gellyncklaan 17

B-2540 Hove
T: +32 3 500 05 89
F: +32 3 500 05 90

Site: www.sealadvice.com
E-mail: seal@sealadvice.comw



                

Technische Fiche CLG 700  PU GUN CLEANER

Gebruiksaanwijzing

Kleur
Kleurloos

Verpakking
spuitbus 500 ml

Houdbaarheid
12 maand in gesloten verpakking tussen +5°C en + 25° C.
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het product voldoet aan de eisen van de van de toepassing ,onze adviezen zijn enkel richtinggevend. Voor bijkomende 

informatie met betrekking tot veiligheid en verbruik verwijzen wij naar het veiligheidsblad en de prestatieverklaring (DOP)

GEBRUIK ALS PISTOOLREINIGER: PU CLEANER pistoolreiniger op de adapter schroeven,

 een paar maal de trekker overhalen, goed doorspoelen tot u en witte nevel/vloeistof ziet. 

Reiniger  ± 5 min. laten inwerken en pistool nogmaals doorspoelen. 

Aansluitschroef van pistool overvloedig bespuiten met PU CLEANER met de rode spuitkop van 

de PU CLEANER zodat alle PU-schuim verwijdert.

GEBRUIK ALS REINIGER : PU CLEANER verspuiten met de rode dop op het niet uitgeharde schuim, restanten 

opnemen met een doek. 

Opgelet : Op gevoelige ondergronden, voorzichtig vooraf testen op aantasting.
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