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Technický list / Číslo výrobku IN 900 010
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KÖSTER PUR Cleaner 

Organický čistiaci prostriedok na nezreagované polyuretánové živice.

Vlastnosti

Čistiaci prostriedok KÖSTER PUR Cleaner uľahčuje čistenie
nezreagovaných polyuretánových živíc. 

Obsahuje rozpúšťadlá. 

Oblasti použitia 

Čistiaci prostriedok KÖSTER PUR Cleaner je určený na odstránenie
nezreagovaných látok z polyuretánových živíc. 

Aplikácia 

Nečistoty sa odstránia pomocou KÖSTER PUR Cleaner. Oblasti, ktoré
sa čistia, môžu byť opakovane vyčistené, pokiaľ sa dosiahne želaný
efekt. Úplne vytvrdnuté zvyšky polyuretánov7ch živíc sa odstránia
mechanicky. 

Spotreba

Podľa potreby a rozsahu čistenej plochy. 

Skladovanie

V originálne uzavretých obaloch je možné skladovať uvedený
výrobok na 2 roky.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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Materiál nemôže byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, treba
ho držať skôr v chladných miestnostiach. Materiál nemôže zmrznúť. 

Bezpečnosť

Zabezpečte, aby bola miestnosť dobre vetraná. V prípade kontaktu s
pokožkou ju okamžite umyte a opláchnite veľkým množstvom mydla
a vody. V prípade kontaktu s očami, treba okamžite dôkladne
vypláchnuť oči vodou. Okamžite vyhľadajte lekára a riaďte sa
pokynmi lekára. Počas spracovania a aplikácie materiálu nejedzte,
nefajčite a nemanipulujte s otvoreným ohňom. 

Dodržujte varovania a bezpečnosť podľa odporúčania na obale.
Dodržujte predpísané pravidlá. 

V prípade, že potrebujte bližšie údaje o výrobku, kontaktujte
technickú podporu, alebo naskenujte QR kód na štítku. 
Spotreba
Podľa potreby a rozsahu čistenej plochy. 

Balenie
  
IN 900 010 10 l kanister

Súvisiace produkty
KÖSTER PSM Čís. výr. C 280 030
KOSTER UC 100 Čís. výr. CT 251 026
KÖSTER Footpump Čís. výr. IN 958 001 
KOSTER UC 300 Čís. výr. CT 253 010
KÖSTER TS transparent Čís. výr. CT 320
KÖSTER IN 1 Čís. výr. IN 110
KÖSTER 2 IN 1 Čís. výr. IN 201
KÖSTER IN 2 Čís. výr. IN 220
KÖSTER IN 4 Čís. výr. IN 240
KÖSTER IN 5 Čís. výr. IN 250
KÖSTER IN 7 Čís. výr. IN 270
KÖSTER PUR Gel Čís. výr. IN 285
KÖSTER Gel Pump Čís. výr. IN 928 001
KÖSTER 1C Injection Pump Čís. výr. IN 929 001
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