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Tehnični list/art.št: IN 900 010

Izdano: 2020-01-28KÖSTER Pur čistilo

Organsko čistilo za nezreagirane poliuretanske smole 
Lastnosti
KÖSTER PUR Čistilo olajša čiščenje nezreagiranega poliuretana.
Vsebuje topila. 

Področje uporabe
KÖSTER PUR Čistilo je namenjeno odstranjevanju nezreagiranih
poliuretanskih smol. 

Vgradnja
Ostanki se odstranijo s pomočjo KÖSTER PUR Čisitla. Pri tem je
potrebno na onesnažena območja čistilo tudi večkrat nanesti. 
Povsem zasušene ostanke poliuretana je potrebno odstraniti
mehansko. 

Pakiranje
IN 900 010 10 l kanister

Shranjevanje
Shranjujte na hladnem v originalno zaprti embalaži.
Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja približno 2 leti. 

Varnostna navodila
Izogibajte se vdihavanju hlapov in stiku s kožo. Pri delu nosite zaščitno
obleko, rokavice in očala. Poskrbite, da je prostor dobro zračen. V
primeru stika s kožo sperite z obilico vode in milom. V primeru stika z
očmi nemudoma in temeljito sperite z vodo ali (še bolje) s tekočino za
izpiranje oči.

Posvetujte se z zdravnikom. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte, kadite
ali rokujte z odprtim ognjem. Pri delu upoštevajte varnostne napotke
navedene na deklaraciji in v tehnični dokumentaciji, ter vse lokalne in
državne varnostne predpise. 
Za varnostni list izdelka kontaktirajte našo tehnično podporo ali
skenirajte QR kodo na deklaraciji. 

Sorodni izdelki
KÖSTER PSM Št. art.  C 280 030
KOSTER UC 100 Št. art.  CT 251 026
KOSTER UC 200 Št. art.  CT 252 020
KÖSTER UC 300 Št. art.  CT 253 010
KÖSTER TS transparent Št. art.  CT 320
KÖSTER IN 1 injektirna pena Št. art.  IN 110
KÖSTER 2 IN 1 injektirna smola Št. art.  IN 201
KÖSTER IN 2 injektirna smola Št. art.  IN 220
KÖSTER IN 3 injektirna smola Št. art.  IN 230
KÖSTER IN 4 elastična PU smola Št. art.  IN 240
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola Št. art.  IN 250
KÖSTER IN 7 injektirna pena Št. art.  IN 270
KÖSTER Pur Gel Št. art.  IN 285
KÖSTER PUR Gel črpalka Št. art.  IN 928 001
KÖSTER 1K-injektirna črpalka Št. art.  IN 929 001
KÖSTER nožna črpalka Št. art.  IN 958 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si –
www.koster.si
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