WILLCO Schuimreiniger
WILLCO Schuimreiniger is een product speciaal ontwikkeld
voor de in- en uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor
het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim. Dit
product kan ook gebruikt worden om verse verfresten, vet,
olie en lijmresten te verwijderen.

Productbeschrijving

Materiaal
Een reiniger op basis van aceton. CFK, HFK en HCFK vrij.
Aerosol, met adapter voor PU-pistool en spraynozzle.

Technische gegevens
Eigenschappen

Normen

Specificatie

Kleur

Kleurloos

Geur

Solventen

Toestand bij kamertemperatuur

Vloeibaar

Verdunning

Gebruiksklaar

Vlampunt

< 0°C (met drijfgas)

Verwerkingstemperatuur

+ 5°C tot 30°C

Busdruk

DIN 41

± 4 bar (bij 20°C)
< 10 bar (bij 50°C)

Densiteit bij 20°C

EN 13501-1

0,8 g/ml

Watergehalte

<3%

Verpakking
500 ml bussen.

Verwerking

• Voor gebruik de bus WILLCO Schuimreiniger goed schudden. Het is aanbevolen om dit 		
tijdens gebruik af en toe te herhalen.
• Draai steeds na gebruik het WILLCO Pistoolschuim / Kleefschuim van het pistool (alleen als
het pistool de komende uren niet gebruikt zal worden).
• Reinig het ventiel en de ring van de bus WILLCO Pistoolschuim / Kleefschuim, zodat nadien
de bus nog gebruikt kan worden.
• Schroef de WILLCO Schuimreiniger op het pistool. Haal vervolgens de trekker van het pistool
over en spuit het pistool net zo lang door, totdat er een heldere vloeistof in plaats van
schuim uit het pistool komt.
• Schroef de WILLCO Schuimreiniger weer van het pistool en verwijder overtollig product
met een zachte doek.
• Als het pistool opnieuw gebruikt wordt, het WILLCO Pistoolschuim / Kleefschuim op het
pistool draaien en vervolgens goed doorspuiten tot alle reiniger uit het pistool verwijderd
is.
• Bij het gebruik als sprayreiniger de meegeleverde spuitkop plaatsen op het ventiel van de
bus. Hierna kan dit rechtstreeks uit de bus aangebracht worden op de gewenste ondergrond.
• Het aangebracht reinigingsmiddel met een zachte doek verwijderen.
• De ondergrond steeds vooraf testen op een niet zichtbaar gedeelte om na te gaan of de
WILLCO Schuimreiniger deze niet aantast.
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Verdere informatie

Opslag
Bussen goed gesloten, koel, droog, vorstvrij en rechtop bewaren. Beschermen tegen direct
zonlicht. Minimum 1 jaar houdbaar in de originele verpakking tussen +5°C en +25°C.
Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.
Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe
te passen. Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle
leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken!
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