Αθξνί Πνιπνπξεζάλεο

GUN & FOAM CLEANER
Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν GUN & FOAM CLEANER
είλαη εηδηθό θαζαξηζηηθό γηα
πηζηόιηα
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πνιπνπξεζάλεο ζε κνξθή
spray, έηνηκν γηα ρξήζε.
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Πεξηέρεη
δηαιύηεο.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Δμαζθαιίδεη ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ησλ πηζηνιηώλ
εθαξκνγήο
 Καζαξίδεη ππνιείκκαηα κε
πνιπκεξηζκέλνπ αθξνύ από
επηθάλεηεο θαη βαιβίδεο
 Δύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Καζαξηζκόο ηνπ πηζηνιηνύ
αθξνύ πνιπνπξεζάλεο.
 Καζαξηζκόο ηνπ ζηνκίνπ θαη
βαιβίδαο ηεο θηάιεο αθξνύ
πνιπνπξεζάλεο.
 Απνκάθξπλζε κε
πνιπκεξηζκέλνπ αθξνύ.
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4. Βηδώζηε ηε βαιβίδα ηνπ ζην πηζηόιη εθαξκνγήο θαη γπξίζηε ην
αλάπνδα. Σξαβήμηε ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ γηα κεξηθά
δεπηεξόιεπηα.
5. Αθήζηε ην GUN & FOAM CLEANER λα ελεξγνπνηεζεί θαη
αλαθηλήζηε ην πηζηόιη κε ηε θηάιε από πάλσ γηα 10
δεπηεξόιεπηα.
6. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κέρξη λα δείηε από ηελ έμνδν ηνπ
πηζηνιηνύ λα βγαίλεη θαζαξό δηαιπηηθό. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηελ
πεξηνρή ηεο βαιβίδαο θαη ηεο βειόλαο.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Μνξθή: Τγξό
Υξώκα: Γηαπγέο
Βάζε : Αζεηόλ
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C - +30°C
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 50C - 300C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από
ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία. Μαθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο ή αλάθιεμεο. Σα δνρεία
πξέπεη πάληα λα απνζεθεύνληαη ζε όξζηα ζέζε.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία
ΤΚΔΤΑΗΑ
Φηάιεο spray 500ml
ΤΚΔΤΑΗΑ
500ml

ΚΩΓΗΚΟ
09408

BARCODE
5204094094081

ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Α. Υξήζε ηνπ GUN & FOAM CLEANER ζαλ αεξνδόι.
1. Δθαξκόζηε ην θόθθηλν ζηόκην ζηε βαιβίδα.
2. Φεθάζηε ην GUN & FOAM CLEANER ζην ζηόκην θαη ζηε
βαιβίδα ηεο θηάιεο ηνπ αθξνύ πνιπνπξεζάλεο γηα λα
θαζαξίζεηε θειίδεο θαη ππνιείκκαηα πνιπνπξεζάλεο.
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Β. Υξήζε ηνπ GUN & FOAM CLEANER ζαλ θαζαξηζηηθό
πηζηνιηνύ.
1. Αθαηξέζηε ηε θηάιε ηνπ αθξνύ πνιπνπξεζάλεο, θαζαξίζηε ηε
βαιβίδα ηεο θηάιεο ςεθάδνληαο απιά ην GUN & FOAM
CLEANER.
2. Σξαβήμηε ηε ζθαλδάιε γηα λα απνζπκπηεζηεί ην πηζηόιη.
3. Φεθάζηε GUN & FOAM CLEANER ζηνλ ππνδνρέα ηνπ
πηζηνιηνύ γηα λα θαζαξίζεηε ππνιείκκαηα αθξνύ, βγάιηε ην
θόθθηλν ζηόκην από ην GUN & FOAM CLEANER .
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Acute Tox. 4: H332 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο Eye Irrit.
2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Flam. Aerosol
1: H222 - Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα Skin Irrit. 2: H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT SE 3: H336 - Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P271: Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε
αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ
ΔΠΑΦΗ ME ТО ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη
P304+P340: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ
παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε
ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P305+P351+P338: Δ
ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε
λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε
ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζεηε λα μεπιέλεηε P312: Καιέζηε
ην KENTPO ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ ή έλα γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε
αδηαζεζία P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε ηα πξηλ
ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε 2.2: 94/1/EE - Γνρείν ππό πίεζε. Να
πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε
ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 500C. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη
κεηά ηε ρξήζε 2.3: 2008/47/EC - κελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή
ππξαθησκέλν ζώκα. Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο Απαγνξεύεηαη ην θάπληζµα. Μαθξηά από παηδηά EUH066:
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή
ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: αθεηόλε
(CAS:
67-64-1);
2-βνπηνμπαηζαλόιε
βνπηπινγιπθόιε
κνλνβνπηπιαηζέξαο ηεο αηζπιελνγιπθόιεο (CAS: 111-76-2)
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Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.
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