
ΚαθαριστιΚό αφρόύ πόλύόύρεθανησ PU 
PURLOGIC® CLean

Για την αφαίρεση νωπού αφρού 
PU.

Ιδιαίτερα δραστικό
Διαλύει γρήγορα και εύκολα όλα τα 
νωπά υπολείμματα αφρού.

Η φιάλη των 500 ml είναι 
προσαρμοσμένη στα πιστόλια 
αφρού PU
• Είναι ιδανική για τον καθαρισμό των 

πιστολιών αφρού.
• Περιέχει πρόσθετη κεφαλή ψεκασμού 

για τον εξωτερικό καθαρισμό 
των πιστολιών αφρού και άλλων 
επιφανειών.

Μικρό και εύχρηστο
Η φιάλη των 150 ml είναι ιδανική για 
μεταφορά.

Πεδίο χρήσης
Για τον καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων 
αφρού PU από υποστρώματα όπως 
π.χ. ξύλο, μέταλλο και ρούχα. Ιδανικό 
για τον καθαρισμό του καλαθιού 
προσαρμογής του πιστολιού.

Σημείωση
Μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση 
σε υποστρώματα όπως βερνίκι, 
χρώμα ή πλαστικό. Στα υφάσματα 
μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα 
των χρωμάτων ή διάλυση. Ο στεγνός 
αφρός PU μπορεί να αφαιρεθεί μόνο 
με το καθαριστικό PURLOGIC, Κωδ. 
αρ. 0892 160 000 ή με μηχανικό 
τρόπο.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να 
διεξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και 
επεξεργασίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη 
πελατών δίνει τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η 
συμβούλευση περιλαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών 
και εξελίξεων.

Κωδ. αρ. 0892 16     0892 160    
Συσκ. 1 12 1 12

Περιεχόμενα 150 ml 150 ml 500 ml 500 ml

Χημική βάση Ακετόνη Ακετόνη Ακετόνη Ακετόνη

Χρώμα Διάφανο Διάφανο Διάφανο Διάφανο
Δυνατότητα 
αποθήκευσης μετά την 
παραγωγή

12 μήνες 12 μήνες 12 μήνες 12 μήνες

Συμπληρωματικά προς τον Κωδ. 
αρ.:

Περιγραφή Κωδ. αρ.

0892 160 
Πιστόλι αφρού PURLOGIC® Xpress 0891 152 4
Πιστόλι αφρού PURLOGIC® Combipress 0891 152 6

Παρόμοιο με 
την εικόνα
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