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Název SIGA PRO ČISTIČ
Čistič nevytvrzené polyuretanové pěny

Vlastnosti Jednosložkový rozpouštědlový čistič k odstranění nevytvrzené polyuretanové pěny 
a k čištění aplikační pistole na PU pěnu.

Použití Je určen pro čištění vnitřních a ventilových částí aplikačních pistolí beze zbytku a bez 
lepkavého filmu a pro čištění povrchu potřísněného nevyzrálou PU pěnou. Díky přídav-
nému rozprašovači umožňuje čištění předmětů jako běžným sprejem.

Technické údaje

Vzhled: tekutina

Hustota: 0,79 g/cm3

Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: čirá
Balení: dóza sprej / adaptér 500 ml

Aplikace Dózu před použitím dobře protřepejte. 
- k ručnímu čištění se používá rozprašovací čepička, kterou nasadíme na rozprašovací 
nástavec. Zmačknutím čepičky se spustí dávkování čističe. 
- čištění aplikační pistole: nádobku našroubujte na adaptér pistole až na doraz. Opatr-
ně zmáčkneme spoušť pistole, abychom odstranili zbytky pěny z pistole. Jakmile místo 
pěny vytéká čiré rozpouštědlo spoušť uvolníme. Čistič uvnitř pistole necháme působit 
1 – 2 minuty. Znovu zmáčkneme spoušť a podržíme čistič v pistoli. Tento postup opaku-
jeme 2 – 3 krát při každém čištění pistole. Po ukončeném čištěni se musí dóza s čisti-
čem ihned odšroubovat s pistole. Při opětovném použití pistole se nasadí dóza s pěnou 
a vystříká se zbytek čističe z pistole, dokud neteče pouze pěna. Potom se pistole zajis-
tí aretačním šroubem a uloží tak, aby dóza byla dnem nahoru. Pistole se nesmí rozložit.

Upozornění Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vy-
prázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci 
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pou-
žívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li 
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných 
místnostech. 
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