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ОПИСАНИЕ
GLOBUS Premium Чистител за пяна е предназначен за почистване и отстраняване на прясна невтвърдена 
полиуретанова пяна от пистолети за пяна, рамки на прозорци, дрехи и др.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА
•  Почиства прясна пяна бързо и ефективно;
•  Лесен за употреба;
•  Еднакво удобен и за почистване на пистолет, и за ръчно почистване.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
1. При почистване на пистолет:

Отвийте флакона с пяна от пистолета. Отвийте дюзата и монтирайте чистителя на пистолета. Пръс-
нете няколко пъти. Оставете чистителя да подейства 15 минути и след това пръснете отново. Развий-
те и почистете пистолета с кърпа.

2. Ръчно почистване:

Поставете приложения накрайник върху вентила. Напръскайте с чистител остатъците от полиуретано-
ва пяна или полиуретанови лепила и почистете със суха кърпа.

ПРЕПОРЪКИ
Редовното почистване на пистолета за пяна предотвратява възможното запушване и удължава време-
то за експлоатация.

ОПАКОВКА
Флакон от 500 ml.

ВНИМАНИЕ
Опаковките са под постоянно налягане! Да се пазят от температури над +50°С. Празната опаковка да не 
се изгаря. Да се използва в помещения с добра вентилация. Да не се използва в близост до огън. Да не се 
пуши в близост. Да се пази от статично електричество. Лесно запалим! 

Premium
чистител
за пяна



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ страница 2 / 2

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в сухи и добре вентилирани помещения при температура между +5°С и +25°С.

СРОК НА ГОДНОСТ
12 месеца от датата на производство.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

R12 Изключително запалим.

R36 Дразни очите.

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

S2 Да се пази от достъп на деца.  

S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S26
При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 
медицинска помощ.

S46
При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката 
или етикета.

ДРАЗНЕЩ СИЛНО
ЗАПАЛИМ


