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Технічні данні: 

Основа Ацетон 

Щільність 1,24 г/см³ 

 
Опис продукту: 
PU Foam Cleaner – готовий до застосування 
очисник у формі аерозолю, використовуваний 
для змивання свіжої неотверділої піни, 
очищення пістолетів Soudafoam Gun і балонів 
монажної піни, а також знежирення металевих 
поверхонь перед застосуванням монтажної піни. 
 
Характеристики: 

 Використовується для очищення пістолетів і 
балонніх насадок від піни. 

 Містить розчинники. 

 Може використовуватися із звичайними 
балонами завдяки наявності адаптера. 

 
Упаковка: 
Колір: прозорий 
Упаковка: аерозольний балон 500 мл. 
 
Зберігання: 
24 місяці в закриитій упаковці в сухому 
прохолодному місці при температурі від +5 °C до  
+25 °C. 
 
Інструкція до застосування: 
Змивання піни:  
 Закріпити червоний клапан з трубочкою на 

вентиль балона, 

 Побризкати чистячою рідиною місця, 
забруднені свіжою піною, 

 Витерти рідину, що утворилася, чистою 
сухою тканиною. 

Очистка пістолета: 
 Зняти з пістолета порожній балон. 

 

 Натиснути на спуск на кілька секунд, 
випускаючи залишки піни з пістолета. 
Обробити очисником гніздо і пістолет зовні. 

 Прикрутити балон з очисником на пістолет. 

 Кілька разів натиснути на спуск пістолета. 

 Струснути пістолетом з балоном протягом 5 
секунд. 

 Залишити пістолет з прикріпленим балоном у 
вертикальному положенні на 20 хвилин. 

 Кілька разів натиснути спуск, поки з пістолета 
не піде чистий очисник. 

 Зняти з пістолета балон з очисником. 
Якщо починаемо роботу безносередньо після 
очищення пістолета, слід після закріплення 
балона з піною натиснути на спуск пістолета, 
так щоб піна витіснила з нього очищувач. 

 
Рекомендації з безпеки: 
Стандартна промислова техніка безпеки. 
Уникати контакту зі шкірою. 
У разі контакту зі шкірою негайно промити 
водою. 
Може викликати подразнення очей, 
використовувати захисні окуляри. 
Не проколювати і не здавлювати балон . 
Під час роботи добре провітрювати приміщення. 
Не використовувати поряд з вогнем і при 
температурі вище 50ºС. 
Зберігати подалі від дітей. 
 
Норми та сертіфікати: 
Продукт виробляється компаніей SOUDAL NV в 
Турнхоут, Бельгія, згідно нормам якості ISO 
9001. 

 
 

 

 
 
 
Рекомендації, які містяться в данній документації, є результатом нших експерементів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і    
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе 
відповідальності  за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування. 


