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POPIS VÝROBKU

FATRAFIX AC cleaner je rozpouštědlový čistič určený především pro čistění pracovních pomůcek, hadic, aplikačních pistolí a trysek
znečistěných nevytvrzenými polyuretanovými lepidly FATRAFIX.
VÝHODY
•
Vysoká účinnost
•
Snadná aplikace
•
Nezanechává lepivý film

NÁVOD K POUŽITÍ
•

Čistič je určen pro použití v exteriéru, je-li používán v
uzavřených prostorách, musí být zajištěno dostatečné
větrání. Doporučená aplikační teplota je +5 až +35 °C.

•

Čištění znečištěných pracovních pomůcek a trysek
(čistič ve spreji)
Čistič aplikujte ze vzdálenosti přibližně 15-25 cm na
znečištěný povrch. Nechte působit 5 až 20 sekund a poté
zbytky lepidla odstraňte čistou utěrkou nebo hadrem. V
případě většího znečištění postup opakujte až do úplného
vyčištění.

•

Čištění hadice s aplikační pistolí (čistič v kanystru)
Odpojte hadici s aplikační pistolí od kanystru s lepidlem
dle návodu uvedeného na obalu. Ihned připojte hadici k
nádobě s čističem. Otevřete ventil na nádobě a poté na
aplikační pistoli a nechejte rozpouštědlo protékat, dokud
není vytékající kapalina čirá. Uzavřete ventil nejdříve
na nádobě, potom uvolněte tlak stisknutím spouště na
aplikační pistoli a poté hadici s pistolí odšroubujte od
kanystru.

BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

Používejte pouze v exteriéru nebo v dobře větraných prostorách.
Nepoužívat na polystyren nebo plasty neodolné organickým rozpouštědlům.
Neodstraňuje vytvrzená PUR lepidla.
Nevystavovat teplotám nad 50 °C.
Nevystavujte nádobu prudkým nárazům, zabraňte jejímu pádu z výšky.
Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů, přímého plamene apod.
Po dokončení práce vždy uzavřete bezpečnostní pojistku na aplikační pistoli, zabráníte tím náhodnému spuštění ventilu.
Před odpojením hadice uzavřete nejdříve ventil na tlakové lahvi a uvolněte tlak v hadici spuštěním ventilu na pistoli.

Před použitím je NUTNÉ přečíst a pochopit technické a bezpečnostní listy výrobku. Informace obsažené v této technické literatuře jsou
považovány za přesné a jsou poskytovány v dobré víře ve prospěch zákazníka. Společnost však nemůže nést žádnou odpovědnost
ani rizika související s použitím jejich chemických výrobků, protože podmínky jejich použití jsou mimo její kontrolu. Tyto výrobky slouží
pouze pro profesionální použití.
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TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPICKÉ VLASTNOSTI
•
HOŘLAVOST: Vysoce hořlavý, výpary jsou škodlivé a mohou se vznítit. Hořlavé
•
Vzhled: zápach po ředidle, transparentní
•
Měrná hmotnost: 0,72 ± 0,02 g/l
•
Rozpustnost ve vodě: neomezeně místitelný
BALENÍ
•
5 kg (13,7l) jednorázová nádoba pouze pro profesionální použití
•
500 ml aerosol pro profesionální použití

SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
•
Výrobek skladovat v suchých a čistých prostorách
chráněných před přímým působením povětrnostních vlivů.
•
Doporučená skladovací teplota mezi 5 až 30 °C.
•
Neskladovat při teplotách vyšších než 50 °C.
•
Nevystavovat přímému slunečnímu záření.
•
Neskladovat přímo na betonové podlaze.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

LIKVIDACE PRÁZDNÝCH OBALŮ (pouze obaly 5kg)
•
Prázdnou nádobu položte ventilem směrem od sebe a v
dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv zápalných zdrojů.
•
Otevřete ventil kanystru (proti směru hodinových ručiček)
a uvolněte tak všechen zbytkový tlak.
•
Postavte kanystr do vzpřímené polohy a pomocí kladiva
a mosazného průbojníku (nebo jiný nejiskřivý nástroj)
prorazte vyznačený disk.
•
Prázdné obaly odstraňovat jako nebezpečný odpad.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE: Zde obsažené technické údaje jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoliv chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo redakční chyby, které jsou důsledkem technologických
změn nebo výzkumu v době od data vydání tohoto dokumentu a datem pořízení výrobku. Před použitím tohoto výrobku musí uživatel provést nezbytnou zkoušku, aby se ujistil,zda je tento výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Kromě toho by měli všichni uživatelé
kontaktovat prodejce nebo výrobce tohoto výrobku pro získání doplňujících technických informací týkajících se jeho použití, pokud se domnívají, že informace, které mají k dispozici, vyžadují jakékoliv vysvětlení, ať už pro běžné nebo konkrétní použití tohoto výrobku. Naše záruka je platná v rámci kontextu platných zákonných předpisů a ustanovení, současných odborných norem a je v souladu s ustanoveními stanovenými v našich všeobecných prodejních podmínkách. Informace, které jsou uvedeny v aktuálním technickém
listu, jsou poskytnuty podle způsobu použití a nejsou kompletní. Totéž platí pro jakékoliv informace poskytnuté telefonicky jakémukoliv potenciálnímu nebo stávajícímu zákazníkovi.
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