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   ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 ЧИСТИТЕЛ ЗА ПУ ПЯНА   
 
TYTAN PROFESSIONAL ЧИСТИТЕЛ ЗА ПУ ПЯНА е мултифункционален агент, препоръчван за отстраняване на 
невтвърдените полиуретанови пени или лепила. Незаменимо допълнение за почистване на клапите на 
флаконите и пистолетите за ПУ пяната. Подходящ е също за отстраняване на остатъците от невтвърдената 
пяна. Почистващият препарат е отличен за отстраняване на мазни петна от повърхностите преди приложението 
на силикони и полиуретан. Използваните вечества не замърсяват озоновия слой. Висококачественият TYTAN 
Чистител е произведен съгласно ISO 9001. 
 
ПРЕДИМСТВА 
 

� Отличен за употреба за отстраняване на невтвърдени полиуретанови пени и лепила 
� Назаменим за почистване на вентилите и върха на пистолета 
� Незаменим за почистване на вентилите на флакона 
� За широко приложение  
� Лесен за използване 
� Удължен период на годност – 36 месеца 
� Безопасен за околната среда – не разрушава озоновия слой, без CFC и HCFC-  
 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

- Почистване на разпръскващо оборудване за поддържане ефикасността на вътрешните и 
външни части.   

- Разтварящ невтвърдените едно-компонентни полиуретанови пени и лепила.   
- Премахване на мазни петна от повърхностите преди употребата на силикони или пени.  

 
СТАНДАРТИ 
 

 ЧИСТИТЕЛ ЗА ПУ ПЯНА е произведен съгласно ISO 9001.  
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 
Нетно съдържание 500 мл. 
Разтворител Ацетон 70-80% 
Пропелант /газ/ Пропан / бутан / изобутан 25% 
   
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Механично приложение: поставете приложения разпръскващ накрайник върху клапата на  Чистителя /флакона 
с почистващия препарат/. Напръскайте клапата на флакона и пресните петна от ПУ пяната или лепилото с 
почистващия препарат. Отстранете петната със суха кърпа.  
 
Приложение с пистолет: развийте флакона с ПУ пяната от пистолета. Натиснете спусъка на пистолета да 
отстраните остатъка от пяната. Поставете приложения разпръскващ накрайник върху клапата на TYTAN 
PROFESSIONAL ЧИСТИТЕЛ ЗА ПУ ПЯНА. Напръскайте с почистващия препарат клапата на флакона с ПУ 
пяната и адаптора на пистолета. Махнете накрайника и поставете флакона с почистващия препарат на 
пистолета. Натиснете спусъка няколко пъти.  
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ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
 
Продуктов код Нетно 

съдържание 
Опаковка Брой в кашон Бройки в EUR-палет 

0359 500 ml флакон 12 780 
 
Гаранционният срок на годност е 36 месеца от датата на производство при съхранение на сухо и хладно място в 
оригинална опаковка, далеч от източник на огън. Температура на съхранение: от +5ºC до +30ºC. Не се 
разрешава съхранението на флаконите при температура над +50ºC.  
 
ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
Транспортна информация – Международни кодове 
 
Сухопътен транспорт 
ADR/RID Клас 2/5 F  
   
Предупредително табло:  Аерозоли UN 1950 
Съгласно Глава 3.4 от ADR условията на другите Глави на ADR НЕ СА приложими за пренасянето на 
веществото. 
Морски транспорт:  
IMDG: 2 Клас 2.1 UN 1950 
 EmS F-D, S-U  
Техническо наименование: Аерозоли  
Въздушен транспорт: 
ICAO/IATA Клас 2.1 UN 1950 
Техническо наименование: Аерозоли Пакетиране вид III 

 
ПРЕДПАЗНИ ЗДРАВНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Съдържа изоцианати. 
R36 Дразни очите. R66 Повтаряща се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 
Парите могат да причинят сънливост и световъртеж. S9 Флаконът да се съхранява на добре проветриво място  
S16 Да се съхранява далеч от източници на запалване. Не пушете. S26 При контакт с очите да се изплакнат 
веднага обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Флаконът е под налягане и температурата на 
съхранение не трябва да надхвърля +50ºC. Да не се пробожда или изгаря, дори след употреба. Да не се пръска 
върху открит огън или нажежен материал. Да се пази далеч от достъп на деца.  
 

За повече информация, прегледайте Данните за Безопасност на Материала 
(MSDS). 
Да се рециклира съгласно съществуващите законови разпоредби.  
 
 
 
 

С публикуването на настоящия Списък с Технически Данни, предишните издания не са повече валидни.  
Информацията, съдържаща се в настоящото, се предлага добросъвестно на основа на изследването на Селена и се счита за точна. Все пак, тъй 
като условията и методите на употреба на нашите продукти са извън контрола ни, настоящата информация не трябва да се използва като 
заместител на тестовете на клиента в уверение, че продуктите на Селена напълно отговарят на специфичната Ви употреба. Единствената 
гаранция на Селена е, че продукта отговаря на съвременните търговски спецификации.  Единственото ви право за нарушаване на тази гаранция 
се ограничава до връщане на покупната цена или замяна на продукт, за който се доказва, че не отговаря на гаранцията. Selena Co. S.A. изрично 
се отрича от каквато и да друга изразена или загатната гаранция за съответствие на специфична цел или търговски качества. Selena се отрича 
от отговорност за инцидентни или произтичащи вреди. Предложенията за употреба не трябва да се считат за подбуди за нарушение на каквито и 
да са патентни права.   

  
 F+ Xi 

Изключително 
запалим      

Дразни 


