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TECHNISCH GEGEVENSBLAD 

REFORAC PUR PistOOlREinigER
 
Product. Nr. 2020299

 
1. PRODUCTBESCHRIJVING & GEBRUIk

Reinigingsspray voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim van 
gereedschappen en oppervlakken.
Ontworpen om te gebruiken voor het verwijderen van niet-uitgehard purschuim van 
kleding en gereedschap en voor de onmiddellijke reiniging van binnen en buiten van 
PU (polyurethaan) schuimpistool na gebruik. 
Geschikt als spray voor het reinigen van kozijnen, vensterbanken, deuren, kozijnen 
etc. van niet uitgehard bouwschuim tijdens werkzaamheden.

TOEPASSINGSTIPS

•	 Luchttemperatuur tijdens gebruik -10 °C tot +25 °C.
•	 REFORAC Polyurethaanschuim (PU) reiniger is ontworpen om 

polyurethaanschuimpistolen te reinigen en om vers polyurethaanschuim of 
polyurethaanlijmen te verwijderen.

GEBRUIkSAANwIJzING PISTOOlREINIGER

•	 Schroef na het verwijderen van de lege schuimbus de PU-reiniger op de adapter. 
Zorg ervoor dat het pistool bij het draaien niet op personen gericht is. 

•	 Haal de trekker meerdere keren over om het pistool grondig door te spoelen met 
de reiniger. 

•	 Laat de reiniger een tijdje aan staan en spoel het pistool nogmaals door. 
•	 Maak na gebruik van de reiniger de schroefdraad van de adapter schoon en 

droog.
•	 Breng vaseline aan op de bovenzijde van de adapter.
•	 Plaats onmiddellijk een nieuwe bus polyurethaanschuim op het pistool en spuit 

vervolgens grondig, en zorg ervoor dat al het reinigingsmiddel uit het pistool is 
verwijderd.

GEBRUIkSAANwIJzING SPUITREINIGER

•	 Plaats de vergruizer op het ventiel en druk lichtjes in de richting van de vuile 
plek. 

•	 Verwijder na een tijdje de PU met een doek of papier.
•	 Test de ondergrond vooraf op een niet-zichtbare plek om te zien of deze niet 

wordt aangetast door de pistoolreiniger. 

Wees extra voorzichtig, aangezien de reiniger ontvlambaar gas bevat.
Niet geschikt voor het verwijderen van uitgehard schuim. Uitgehard schuim 
mechanisch verwijderen.

REINIGING

Afdekken met inert absorptiemiddel (bijv. zand). Verzamel en plaats in een geschikte 
container of laat verdampen.
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2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Oplosmiddel: aceton
Drijfgas: dimethylether.

OPSlAG

Bus moet in verticale positie worden opgeslagen en vervoerd. Op een koele en droge 
plaats bewaren. Bewaren bij temperaturen +5 °C - +25 °C.
Houdbaarheid 12 maanden.

VEIlIGHEIDSINSTRUCTIES

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen gebruiken in ruimtes 
met goede ventilatie en niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische 
ontladingen. Spuitbus mag niet worden bewaard en gebruikt bij temperaturen boven 
+50 °C. Niet gebruiken in de buurt van vuur.

Gegevens	betreffende	de	veiligheid	van	het	materiaal	zijn	op	verzoek	verkrijgbaar	(MSDS/	
Veiligheidsdatablad). 

DISClAIMER:

Deze op onze deskundigheid en tests gebaseerde informatie wordt geacht betrouwbaar 
te zijn en naar eer en geweten, maar zonder garantie, te zijn verstrekt. We kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade, welk verlies, ongeluk en inbreuk op 
patenten dan ook of voor werkzaamheden waarop wij geen direct toezicht hebben en die 
voortkomen uit het gebruik van deze informatie. We bevelen kopers aan ieder product zelf 
te testen, teneinde naar hun eigen tevredenheid de geschiktheid ervan te bepalen voor het 
daarbij behorende doel. Aangezien dit product buiten ons toezicht wordt gebruikt, kunnen 
we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor welk verlies of welke schade dan ook. 


