
Produs de curăţare pentru pistol blaugelb
Curăţarea temeinică a pistolului de dozare blaugelb şi a spumei poliuretanice proaspete.

• Efect de curăţare puternic

• Dizolvă eficient spuma PU proaspătă, pentru a putea fi îndepărtată cu uşurinţă

• Prelungeşte durata de viaţă şi funcţionarea pistoalelor de dozare blaugelb

• Posibilităţi de utilizare: Pentru pistolul de dozare şi a inserţiei universale
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Curăţarea pistolului de dozare blaugelb cu  
ajutorul inelului adaptor sau capul de  
pulverizare practic - utilizabil universal.
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Produs de curăţare pentru pistol blaugelb
Curăţarea temeinică a pistolului de dozare blaugelb şi a spumei poliuretanice proaspete.

Caracteristicile produsului:

Produsul de curăţare pentru pistol blaugelb are un efect de curăţare puternic,  
fiind ideal pentru îndepărtarea spumei poliuretanice proaspete. A fost  
conceput în special pentru curăţarea pistoalelor de dozare blaugelb, însă 
poate fi utilizat şi pentru alte pistoale de dozare existente pe piaţă. Folosind 
capul de pulverizare roşu pot fi îndepărtate urmele de spumă poliuretanică 
proaspătă.

Avantajele produsului:

• efect de curăţare puternic
• dizolvă eficient spuma PU proaspătă, pentru a putea fi îndepărtată cu 

uşurinţă
• prelungeşte durata de viaţă şi funcţionarea pistoalelor de dozare  

blaugelb
• Posibilităţi de utilizare: Pentru pistolul de dozare şi a inserţiei universale
• Cu inelul adaptor special dezvoltat pentru pistoalele de dozare blaugelb
• cu ajutorul capului de pulverizare roşu furnizat, produsul de curăţare 

pentru pistol poate fi aplicat pe alte suprafeţe sau obiecte
• agentul propulsor nu este dăunător pentru stratul de ozon
• fabricată în conformitate cu sistemul de management al calităţii ISO 9001

Denumire articol UV Cod art.

Produs de curăţare pentru pistol blaugelb 500 ml 12 x doză 500 ml 0419829

Pregătire şi prelucrare:

Temperatura ideală de prelucrare a dozei este de +20°C. Dozele prea reci 
trebuie încălzite cu grijă într-o baie de apă călduţă. Se va evita expunerea 
dozei la radiaţiile directe ale soarelui sau lăsarea acesteia într-un autovehi-
cul încălzit. ATENŢIE: Este interzisă încălzirea dozei la peste +50°C,  
pericol de explozie. Dozele prea fierbinţi trebuie răcite cu grijă într-o 
baie de apă călduţă! 
Înainte de curăţare pregătiţi un recipient de colectare adecvat (de ex. carton) 
şi o cârpă, pentru a putea aduna resturile de spumă şi scurgerile de produs 
de curăţare. Este adecvat doar pentru îndepărtarea spumei poliuretanice  
proaspete, încă neîntărite. Spuma poliuretanică deja întărită poate fi  
îndepărtată doar mecanic.

După deşurubarea dozei întărite de spumă poliuretanică de pe pistolul de 
dozare blaugelb, montaţi mai întâi capul de pulverizare roşu pe produsul de 
curăţare pentru pistol blaugelb. Pulverizaţi produsul de curăţare pentru pistol 
blaugelb pe carcasa racordului filetat al pistolului de pulverizare. Pulverizaţi, 
dizolvaţi şi îndepărtaţi toate resturile proaspete de spumă poliuretanică de 
pe pistolul de dozare. Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a răzui resturile de 
spumă poliuretanică, deoarece astfel există riscul să deterioraţi straturile de 
acoperire de protecţie.
Pentru curăţarea interiorului pistolului montaţi produsul de curăţare pentru  
pistol cu inelul adaptor filetat de culoare neagră pe pistolul de dozare  
blaugelb. Agitaţi bine produsul de curăţare pentru pistol. Plasaţi doza şi  
înfiletaţi pistolul cu adaptorul filetat pe inelul filetat al dozei. Încercaţi să nu 
înclinaţi doza şi să nu o rotiţi în exces. Acţionaţi de mai multe ori maneta de 

descărcare a pistolului de dozare până când produsul de curăţare se scurge 
curat. În timpul acestei operaţiuni orientaţi vârful pistolului spre un vas de 
colectare adecvat. PRECAUŢIE: Produsul de curăţare pentru pistol blaugelb 
este propulsat cu presiune ridicată! Lăsaţi produsul de curăţare să acţioneze 
cca. 2 minute în pistol, apoi goliţi-l.

Presiunea gazului propulsor asigură spălarea şi curăţarea confortabilă a  
interiorului pistolului. Substanţele active sunt compatibile cu materialele  
din pistoalele de dozare blaugelb. Folosind periodic produsul de cură-
ţare, pistolul de dozare blaugelb îşi menţine funcţiile pe o perioadă mai  
îndelungată de timp.

Pentru îndepărtarea generală a depunerilor de spumă poliuretanică  
pulverizaţi produs de curăţare pentru pistol pe o cârpă curată, folosind capul 
de pulverizare roşu, până când aceasta este bine îmbibată, şi îndepărtaţi 
petele proaspete prin ştergere. Petele mai mari de spumă trebuie mai întâi  
pulverizate direct şi apoi şterse cu o cârpă uscată. În cazul suprafeţelor  
sensibile (de ex. plastic, lacuri, acoperiri, vopsele, inscripţii, textile etc.)  
testaţi mai întâi într-un loc ascuns, deoarece produsul de curăţare pentru 
pistol blaugelb conţine acetonă, care poate ataca sau înmuia suprafeţele. 

Livrare şi formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheţ sau 
temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare între +10°C şi +20°C 
durata de depozitare este de 12 luni. 

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale.

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele de date de securitate de pe www.blaugelb.de

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


