
OPCLEAN Το καθαριστικό πιστολέτου

OTTOPUR
Cleaner

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ιδιότητες: - Καθαριστικό σπρέι

Πεδία εφαρμογής: - Καθαρισμός χρησιμοποιημένων πιστολέτων
- Χρήση με διάφορους τρόπους χάρη στη συνοδευτική κεφαλή ψεκασμού

Ειδικές υποδείξεις: Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του OTTOPUR Cleaner στο πιστολέτο χάρη στον ειδικό
προσαρμογέα. Με  τακτική χρήση επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής του και βελτιώνεται  λειτουργική
ικανότητα του πιστολέτου. 
Τα σκληρυμένα υπολείμματα του αφρού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά. 
Προσοχή! Το OTTOPUR Cleaner μπορεί να διαλύσει ή να αποχρωματίσει ορισμένα υποστρώματα (π.χ.
λάκα, χρώμα, πλαστικό, ύφασμα). Γι' αυτό κάνετε πάντα δοκιμές σε μη ορατά σημεία! 
Λάβετε υπόψη ότι: Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή
ακτινοβολία και από θερμοκρασίες πάνω από +50 °C.
Μην ανοίγετε ποτέ το δοχείο με τη βία.

Τεχνικά στοιχεία: Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. [μήνες] 12 

Υποδείξεις εφαρμογής: 1. Με τη μαύρη κεφαλή ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Cleaner-Spray για τον καθαρισμό
του δακτυλίου προσαρμογής και του ακροφυσίου του πιστολέτου από το μη σκληρυμένο αφρό.
2. Σκουπίστε το ακροφύσιο και το δακτύλιο προσαρμογής με ένα πανί (ή χαρτί).
3. Βιδώστε το OTTOPUR Cleaner στο πιστολέτο.
4. Πιέστε τη σκανδάλη αρκετές φορές, έως ότου να εξέρχεται μόνο καθαρό υγρό - κατευθύνετε τη μύτη
δοσομέτρησης του πιστολέτου σε κατάλληλο δοχείο συλλογής.
5. Αφήστε το OTTOPUR Cleaner να δράσει στο πιστολέτο για περίπου 2 λεπτά και επαναλάβετε το
σημείο 4.
6. Ξεβιδώστε το OTTOPUR Cleaner.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να
εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Συσκευασία παράδοσης: Δοχείο αερολύματος 500 ml
- OPCLEAN-83

Μονάδα συσκευασίας 12
Τεμάχιο / Παλέτα 672

Υποδείξεις ασφαλείας: Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
Μετά τη σκλήρυνση, το προϊόν είναι εντελώς άοσμο.

Απόρριψη: Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 
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Εγγύηση για ελαττώματα: Όλα τα στοιχεία σε αυτό το φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και σε εμπειρικές
παρατηρήσεις. Λόγω της ποικιλίας των πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή,
τα στοιχεία αυτά δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να διενεργήσει δοκιμές και
πειράματα κατά περίπτωση. Τα στοιχεία στο φυλλάδιο αυτό και οι επεξηγήσεις της OTTO-CHEMIE όσον
αφορά το φυλλάδιο δεν υποδηλώνουν την παροχή εγγυήσεων. Τυχόν εγγυήσεις θεωρούνται έγκυρες
μόνο εάν διατυπώνονται μέσω ρητής έγγραφης δήλωσης της OTTO-CHEMIE. Τα στοιχεία
καταλληλότητας στο παρόν φύλλο δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις οριστικές ιδιότητες του
παραδιδόμενου προϊόντος. Τυχόν προτάσεις εφαρμογών δεν παρέχουν διασφαλίσεις για την
καταλληλότητα του προϊόντος για το συνιστώμενο σκοπό. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος
προσαρμογής του προϊόντος στις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για ερωτήσεις και τυχόν προβλήματα ειδικών εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή, στην οποία
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας απαιτεί υπηρεσιακή έγκριση, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την
εξασφάλιση της έγκρισης αυτής. Οι προτάσεις μας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την υποχρέωση να
λαμβάνει υπόψη τυχόν προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά κατά
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς όρων συναλλαγών μας, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ευθύνη μας για τυχόν ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς όρων συναλλαγών μας
στη διεύθυνση http://www.otto-chemie.de/gr/γενικοί-όροι-συναλλαγών
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