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Obszary stosowania 

Do usuwania świeżych pozostało-
ści pianki poliuretanowej (pianka 
montażowa Remmers Montage-
schaum, pianka szybkowiążąca 
Schnellschaum 2K, pianka dwu-
składnikowa 2K-Schaum). 
Do czyszczenia pistoletów, dysz, 
zaworów i narzędzi.  

Właściwo ści produktu 

Usuwa resztki świeżo spienionych 
pianek poliuretanowych. 
Produkt należy stosować zawsze 
natychmiast, ponieważ stwardniała 
pianka jest całkowicie nierozpusz-
czalna i może być usunięta tylko 
mechanicznie.  

Sposób stosowania 

Z odległości kilku centymetrów 
Spryskać jeszcze miękkie pozosta-
łości pianki, które natychmiast się 
zapadną.  
Wytrzeć lub powtórzyć zabieg. 
Puszkę ze środkiem czyszczącym 
wyposażoną w czarny adapter 
nakręcić na złączkę w pistolecie. 
Uważać, by puszka nie została 

przy tym zgnieciona lub by nie 
został przekręcony gwint. Ostroż-
nie nacisnąć spust w pistolecie, 
aby usunąć z jego korpusu pozo-
stałości pianki. Gdy środek czysz-
czący zacznie wypływać z otworu 
dyszy, zwolnić spust. Pozwolić, by 
środek przez 1- 2 minuty podziałał 
we wnętrzu narzędzia, następnie 
ponownie naciskając spust wypu-
ścić przez  otwór dyszy do pojem-
nika, aż zacznie wypływać czysty 
preparat. W razie potrzeb proces 
dwu- , trzykrotnie powtórzyć.   

Ważne 

Po oczyszczeniu pistoletu puszkę 
z Schaumreinigerem należy na-
tychmiast odkręcić z pistoletu. 
Nigdy nie czyścić pistoletu wodą 
i nigdy nie demontować ani nie 
rozkładać. Stwardniałej pianki nie 
usuwać z korpusu pistoletu za 
pomocą ostrych narzędzi. 

Wskazówki 

W zawiązku z silnym działaniem 
odtłuszczającym należy unikać 
dłuższego kontaktu środka ze skó-
rą i rozwinięcia się wrażenie zim-

na. Zanieczyszczone partie skóry 
nasmarować odpowiednim kre-
mem.  Rozpuszczalniki zawarte 
w preparacie mogą wykazywać 
agresywność wobec lakierów i 
farb. Na powierzchniach malowa-
nych i wykonanych z tworzywa 
sztucznego należy uprzednio w 
odpowiednim miejscu wykonać 
próbę.  

Rodzaj opakowania 

Rodzaj opakowania: 
Puszki z aerozolem, poj. 500 ml. 

Zużycie:  
Zależnie od wielkości zabrudzeń i 
ilości pianki. 

Składowanie: 
W miejscu chłodnymi suchym, 
w poz. pionowej, ok. 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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Schaumreiniger 
 
Środek do usuwania świeżych resztek pianki poli-
uretanowej.  


