
Opis
Specjalistyczny czyścik na bazie acetonu.

Pokrycie
AA290 jest dostarczany w puszce aerozolowej o pojemności

500 ml, posiadającej nasadkę z gwintem oraz nasadkę jako

spray.

Kolor: transparentny

Opakowane
Nr. zamówienia Forma dostawy Pojemność w ml Zawartość kartonu

334110 metalowa
puszka 

500 12 puszek

Techniczna karta produktu
Właściwości Klasyfikacja

Temperatura zastosowania +5°C do +25°C

Magazynowanie na stojąco w zimnym, suchym i
wolnym od mrozu pomieszczeniu

Okres magazynowania 24 miesiące

Przygotowanie
Powierzchnie, ściany lub podłogi znajdujące się w

sąsiedztwie, należy je zabezpieczyć osłaniając przed

spryskaniem. 

Przetwarzanie
Użycie jako czyścik do pistoletu

Puszkę należy przed użyciem przynajmniej 20 razy

wstrząsnąć

Czyścik przykręcić do pistoletu

Pistolet dobrze wypłukać do momentu kiedy pianka

przestanie wychodzić z pistoletu

Pistolet odłożyć na maksymlny okres 15 minut żeby

czyścik mógł zareagować

Następnie należy pistolet jeszcze raz dobrze przepłukać

czyścikiem

Czyścik odkręcić od pistoletu i kilka razy nacisnąć na

przycisk uruchomiając go.

Szmatką wytrzeć adapter pistoletu z pozostałości po

czyściku

Śrubę regulującą dozowanie zakręcić

Użycie jako czyścik w sprayu:

Dostarczona nasadke sprayu nasadzic na ventyl puszki

(otwor wentylu odsunac od siebie)

Naciskajac spray spryskac powierzchnnie przeznaczona

do czyszczenia, krotko pozostawic do wchloniecia a

nastepnie powierzchnie szorowac sciereczka.

AA290

PUR czyścik

Środek do czyszczenia pistoletów z nasadką z

wentylem umożliwia czyszczenie pistoletów

pianowych jak i samego adaptera. Czyścik ten

szczególnie zalecany jest do usunięcia jeszcze

nie utwardzonych resztek PU-pianki. Po za

tym jest doskonałym środkiem do usuwania

świeżych pozostałości po farbach, wosku, 

smarach, olejach i klejach.

Zalety

Wyokiej jakości środek do czyszczenia

pistoletów illbruck

Jako czyścik do przykręcenia do pistoletu i

jako spray.



PUR czyścik

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia
Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na

stronie www.illbruck.com/pl_PL

Serwis techniczny
Na życzenie klienta firma tremco illbruck

udostępnia w każdej chwili fachową pomoc

techniczną.

Dodatkowe informacje
Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi

wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak

również z powodu różnorodności stosowanych

materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie

próby we własnym zakresie, aby sprawdzić

materiał pod kątem dopasowania produktu do

konkretnego zastosowania. Zastrzega się

możiwość zmian technicznych. Najnowszą

wersję znajdziecie Państwo na stronie

www.tremcoillbruck.com

tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

31-234 Kraków

Polska

T:+48 12 665 33 08

F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.com
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