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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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Kombinovaný čisti č PU pěny a pistole Click  & Fix 
 
Kombinovaný čistič PU pěny a pistole Click  & Fix je čistící aerosol k okamžitému použití na čištění  
nevytvrzených polyuretanových pěn a pistolového aplikátoru. Produkt se nasazuje pomocí Click&Fix 
unikátního patentovaného bajonetového systému pro maximální pohodlí, rychlost a úsporné používání. 
 

Charakteristika: 
� čisticí kapalina používaná ve spojení s pěnou Soudal a pistolovým aplikátorem s bajonetovým systémem 
� obsahuje rozpouštědla 
� může být používán i k běžným trubičkovým pěnám díky přibalené nasazovací rozprašovací trysce  
� nasazení lze docílit pouhým pootočením o 90° 
� unikátní bajonetový systém šetří Váš čas při každém „jednoduchém“ vložení a vyjmutí Kombinovaného čističe 

PU pěny Click&Fix 
 
Příklady použití: 
� čištění bajonetového pistolového aplikátoru 
� čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu 
� odstraňování nevytvrzené pěny 
 
Balení: 
� aerosolová plechovka s bajonetovým systémem obsahu 500 ml 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby 
je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i 
během přepravy! 
 
Technická data: 

Báze:         aceton 
Konzistence:       kapalina pod tlakem (5barů při 20°C) 

 
Pracovní postup: 

Aplikace: Odstraňte pistolový aplikátor z pěny. Plechovku s čistícím aerosolem před použitím 
pořádně protřepejte. Nasaďte červený rozprašovač na trysku plechovky čističe a očistěte ještě 
nevytvrzenou pěnu ze sedla a vnějšku pistole a ústí pistole. Potom čistič nasaďte na bajonetové 
sedlo pistole. Přidržujte spoušť pistole otevřenou tak dlouho, dokud tekutina vycházející 
z pistole není zcela čistá a bez zbytků pěny.  
Čišt ění:  po použití otřete mokré části čistým suchým hadříkem 
Pracovní teplota:  +5°C až +30°C 

 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a 
v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při 
zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte 
žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  
 
 
Poznámka:     Před použitím Čističe PU pěny a jiných čističů vždy ověřte, zda tento přípravek nepoškozuje         
                        plastová okna a nátěry dřevěných oken či jiné povrchy !!! 

                              Máte-li obavy z poškození povrchu rámů oken či dveří nebo okolí vypěňované spáry, přikryjte 
                              přilehlé povrchy před prací s pěnou krycí páskou nebo folií.      


