
 
Техническа характеристика 

ISOMAT PU-FOAM CLEANER 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който 
трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. 
Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 03.8.20 

 

Препарат за почистване на полиуретанова пяна 
 

Описание  
 
Специален почистващ препарат с 
разтворители. 

 

Области на приложение 
 
ISOMAT PU-FOAM CLEANER се използва за 
почистване на професионални пистолети за 
полагане на полиуретанова пяна. Ефективен 
докато пяната е все още прясна, не се е 
втвърдила.  

 

Технически характеристики 
 
Вид: течност 

Цвят:   прозрачен 

 

Указания за употреба 
 
Първоначално, от дюзата на пистолета, се 
отстранява всяка втвърдила се пяна. 
Опаковката на ISOMAT PU-FOAM CLEANER се 
монтира върху пистолета. Спусъка на 
пистолета се натиска няколко пъти, така че 
почистващият препарат да проникне навсякъде. 
Продукта се оставя да подейства за кратко 
време, след което отново се натиска спусъка за 
да се отмият изцяло остатъците. 
Професионалният пистолет може да се 
съхранява заедно с монтираната опаковка на 
ISOMAT PU-FOAM CLEANER. Възможно е 
пистолета да се съхранява и без почистващият 
препарат, но е необходимо, преди следваща 
употреба или ремонт на пистолета, да се 
повтори процеса на почистване отново. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опаковка 
 
ISOMAT PU-FOAM CLEANER се предлага в 
опаковки от 400 ml. 

 

Срок на годност / Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява на добре 
вентилирани места, защитени от слънчева 
светлина и високи температури. Да не се 
излага на температури надвишаващи +50

o
C и 

да не се съхранява заедно с материали които 
могат да предизвикат оксидация или корозия.   

 

Забележки  

 
 Консултирайте се с указанията за 

безопасна употреба и предпазните мерки, 
описани на опаковката.  

 Избягвайте контакт на продукта с 
повърхности неиздръжливи на 
разтворители, като боядисани повърхности, 
пластмаси и т.н.  
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СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МAТЕРИАЛИ  
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 
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