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PARAFOAM GUN AND SPRAY CLEANER

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Reiniger 
• Voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en/of het verwijderen van vers (niet 

uitgehard) PU schuim of polyurethaanlijm.

TOEPASSINGEN
• Reiniging NBS pistool
• Verwijderen vers PU-schuim of PU lijm

TECHNISCHE GEGEVENS
Houdbaarheid, op droge en koele plaats, verticaal bewaard 12 maanden

VERPAKKING
12 bussen van 500 ml/doos - 70 dozen/pallet

VERWERKING
Pistoolreiniger
• Neem een bus Parafoam Gun and Spray Cleaner en schroef deze op het pistool. 
• Spuit het pistool goed door totdat al het schuim eruit is. 
• Leg het pistool ca 2 minuten weg, zodat de reiniger goed kan inwerken. 
• Spuit het pistool nogmaals met enkele shots goed door. 
• Schroef de bus NBS reiniger van het pistool. Veeg met een doek overtollige reiniger uit de adapter. 
• Spuit vervolgens de adapter in met Vaseline Spray ter smering van de schroefdraad. 
• Schroef direct de bus Parafoam NBS op het pistool. Spuit het pistool goed door totdat er weer schuim komt, zodat al 

de reiniger uit het pistool is. Het pistool is nu weer klaar voor gebruik.

Verwijderen vers PU schuim/PU lijm
• Het spuittipje aanbrengen.
• Bus in goede spuitrichting houden.
• Na gebruik spuittipje verwijderen.

VEILIGHEID
Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

BEPERKINGEN
De reiniger bevat aceton en kan coatings, verven en textiel aantasten.
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