Tehnisko datu lapa
Zwaluw® Universal PU-Cleaner
Spēcīgs poliuretāna putu tīrīšanas līdzeklis
Aerosola baloni jāuzglabā vertikālā stāvoklī.

Veselība un drošība
Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu
lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den
Braven mājaslapās.

Garantija
Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā
tehniskajiem parametriem.
Saistību atruna

Produkta apraksts

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas
publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den
Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt,
uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā
sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem

Zwaluw Universal PU-Cleaner ir izstrādāts vienkomponenta un

tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai
kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas

divkomponentu poliuretāna putu traipu un pārpalikumu aizvākšanai.
Tīrīšanu iespējams veikt svaigi uzklātām putām. Sacietējušas putas
nav šķīdināmas, un tās iespējams aizvākt mehāniski. Zwaluw
Universal PU-Cleaner ir piemērots arī NBS poliuretāna putu pistoļu
iekšējais tīrīšanai.

Priekšrocības

radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un
produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven
neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā
aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un
citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo
testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt
veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt
uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem.
Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes
Tirdzniecības palātā.

•

Ātra iedarbība

•

Spēcīgs tīrīšanas līdzeklis

•

Vienkārša uzklāšana

Pielietojums
Zwaluw Universal PU-Cleaner ir izstrādāts svaiga
poliuretāna aizvākšanai un poliuretāna putu pistoļu tīrīšanai.

Papildus informācija
Uzklāšanas temperatūra

+10°C līdz +35°C

Krāsa(-as):
•

Caurspīdīga

Iepakojums
•

Aerosola balons 500 ml

Uzglabāšanas laiks
Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C
līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.
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