
TEKAPUR

CLEANER
PROPRIETĂȚI
TEKAPUR Cleaner este un solvent pentru spuma poliuretanică proaspătă, utilizat și la curățarea 
și îndepărtarea grăsimilor de pe fier, oțel, crom, aluminiu, aluminiu anodizat, lemn nelăcuit și 
marmură (piatră).

UTILIZARE 
Tekapur Cleaner elimină grăsimea, uleiul, funinginea, tartanul, ceara, reziduurile rezultate la 
lustruire, spuma poliuretanică neîntărită, reziduurile de adeziv, precum și cimentul proaspăt și 
materialele de etanșare.
Este utilizată și la curățarea pistolului. Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta spuma 
întărită din pistol.

DATE TEHNICE
Culoare fără culoare
Solubilitate în apă solubil

APLICARE 
Saturați cârpa de in sau hârtie incoloră în soluție Tekapur Cleaner și ștergeți suprafața. Repetați 
procedura cu o cârpă curată. Dacă se folosește pe suprafețe poroase, mai întâi lăsați ca 
soluția de curățare să pătrundă în suprafață și abia apoi ștergeți-o. Tekapur Cleaner este 
folosit atât la curățarea manuală, cât și la curățarea pistolului. Pentru curățarea manuală, 
folosiți un capac de pulverizare fix montat pe duza de pulverizare. Aplicați presiune pe 
capac pentru a permite evacuarea soluției de curățare. Pentru a curăța pistolul înșurubați tubul 
cu adaptorul pe pistol. Verificați ca pistolul să fie ținut în poziție verticală. Trageți cu atenție 
trăgaciul de la pistol, pentru a îndepărta reziduurile de spumă din pistol. Odată ce soluția de 
curățare începe să iasă, eliberați trăgaciul. Lăsați soluția de curățare să acționeze în interiorul 
pistolului timp de 1 până la 2 minute. Trageți din nou de trăgaci și țineți-l apăsat până când 
începe să iasă soluție de curățare nouă. Repetați procedura de 2 sau 3 ori de fiecare dată 
când curățați pistolul.

ATENȚIE 
• după ce ați curățat pistolul, îndepărtați imediat de pe pistol soluția Tekapur Cleaner;
• nu dezasamblați pistolul.

Asigurați-vă că soluția de curățare nu corodează suprafața.
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Tekapur Cleaner este un solvent 
pentru spuma poliuretanică proaspătă, 
utilizat și la curățarea și îndepărtarea 
grăsimilor de pe fier, oțel, crom, aluminiu, 
aluminiu anodizat și lemn nelăcuit.

Easy to use

Utilizare în toate 
pozițiile (360°)



AMBALARE 
• tub cu erosoli de 500ml

DEPOZITARE
24 de luni (+5°C până la +25°C) 
Depozitați tubul în poziție verticală.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA, MANIPULAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI 
ELIMINAREA CA DEȘEU 
Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și 
echipamentul individual de protecție, precum și informații referitoare la eliminarea ca deșeu sunt 
disponibile într-o fișă cu date de securitate. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Puteți 
solicita un exemplar distribuitorului dvs. TKK.

AVERTISMENT
Instrucțiunile conținute în acest document sunt bazate pe cercetările efectuate de noi și pe experiența 
noastră, dar cu toate acestea, datorită condițiilor specifice și a metodelor de lucru, vă recomandăm să 
efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.
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