
Čistič pistole blaugelb
Důkladné čištění dávkovací pistole blaugelb a čerstvé PU pěny.

• Vysoký čisticí účinek

• Spolehlivě rozpouští čerstvou PU pěnu, takže ji lze snadno odstranit

• Prodlužuje životnost a funkčnost dávkovacích pistolí blaugelb

• Možnosti použití: Pro dávkovací pistoli a univerzální použití
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Čištění dávkovací pistole blaugelb přes  
adaptační kroužek nebo přiložený praktický  
rozprašovač - univerzálně použitelný.



Březen 2016 - ME | WS | 0002 - www.meesenburg.de

Čistič pistole blaugelb
Důkladné čištění dávkovací pistole blaugelb a čerstvé PU pěny.

Vlastnosti výrobku:

Čistič pistole blaugelb je svým vysokým čisticím účinkem ideálně vhodný  
k odstraňování čerstvé PU pěny. Byl vyvinut zejména pro čištění  
dávkovacích pistolí blaugelb, může se ale použít i pro jiné běžné dávkovací 
pistole. Pomocí přiloženého červeného rozprašovače lze odstraňovat i jiná 
znečištění čerstvou PU pěnou.

Přednosti výrobku:

• vysoký čisticí účinek
• spolehlivě rozpouští čerstvou PU pěnu, takže ji lze snadno odstranit
• prodlužuje životnost a funkčnost dávkovacích pistolí blaugelb při  

pravidelné aplikaci
• Možnosti použití: pro dávkovací pistoli a univerzální použití
• s vhodným adaptačním kroužkem speciálně vyvinutým pro dávkovací 

pistole blaugelb
• přiloženým červeným rozprašovačem lze čistič pistole blaugelb  

rozprašovat na jiné znečištěné plochy předmětů
• hnací plyn nepoškozuje ozónovou vrstvu
• vyroben podle systému jakosti dle ISO 9001

Název výrobku Jednotka balení Č. výr.

Čistič pistole blaugelb 500 ml Dóza 12 x 500 ml 0419829

Příprava a zpracování:

Ideální pracovní teplota dózy je přibližně 20 °C. Příliš chladné dózy opatrně 
zahřejte ve vlažné vodě. Dózu nevystavujte přímému slunečnímu záření ani 
nenechávejte v rozpáleném vozidle. POZOR: Dózu nikdy nezahřívejte 
nad +50 °C, jinak hrozí nebezpečí roztržení. Příliš horké dózy opatrně 
ochlaďte ve vlažné vodě! 
Před čištěním si připravte vhodnou záchytnou nádobu (např. karton) a hadr 
pro rozpuštěné zbytky pěny a čisticí kapaliny. Vhodný jen pro odstraňování 
čerstvé, dosud nevytvrzené PU pěny. Již vytvrzenou PU pěnu lze odstranit 
pouze mechanicky.

Po odšroubování vyprázdněné dózy PU pěny z dávkovací pistole blaugelb 
nasaďte nejprve přiložený červený rozprašovač na čistič pistole blaugelb. 
Nastříkejte čistič pistole blaugelb na závitové připojení dávkovací pistole.  
Postříkejte, rozpusťte a odstraňte všechny zbytky čerstvé PU pěny na  
dávkovací pistoli. Neoškrabujte dávkovací pistoli ostrými předměty, neboť 
tím by se mohl narušit ochranný povlak.

K čištění vnitřku pistole našroubujte čistič pistole blaugelb s černým  
závitovým adaptačním kroužkem na dávkovací pistoli blaugelb. Čistič pistole 
blaugelb k tomu dobře protřepejte. Dózu postavte a našroubujte pistoli se 
závitovým adaptérem na závit dózy. Dózu přitom nešroubujte našikmo nebo  
nestrhněte závit. Několikrát stiskněte spoušť dávkovací pistole, až je  
vystupující čisticí kapalina čirá. Špičku pistole přitom držte ve vhodné  
nádobě. POZOR: Čistič pistole blaugelb uniká pod velkým tlakem! Čistič 
nechte v pistoli působit cca 2 minuty a poté vypusťte.

Tlak hnacího plynu zajišťuje pohodlné vypláchnutí a vyčištění vnitřku pistole. 
Účinné látky jsou kompatibilní s materiály dávkovacích pistolí blaugelb. Při 
pravidelném používání zůstává dávkovací pistole blaugelb funkční podstatně 
delší dobu.

K obecnému odstraňování znečištění PU pěnou napusťte čistý hadr  
pistolovým čističem blaugelb pomocí přiloženého červeného rozprašovače  
a setřením odstraňte čerstvé skvrny od pěny. Větší skvrny od pěny  
postříkejte přímo a setřete čistým hadrem. Na choulostivých površích  
(např. plastech, lacích, povlacích, barvách, popisech, textiliích atd.) nejprve 
otestujte na skrytém místě, neboť čistič pistole blaugelb obsahuje aceton, 
který může popř. napadat a změkčovat povrchy. 

Dodání a způsob skladování:

Skladujte v originálním obalu a v suchu, chraňte před mrazem a horkem. 
Při teplotě skladování mezi +10 °C a +20 °C je skladovatelnost 12 měsíců. 

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy.

Bezpečnostní pokyny:

Věnujte pozornost bezpečnostním listům na stránkách www.blaugelb.de

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


