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Agentul de curățare CLEANER Professional 
 
Agentul  de  curățare  CLEANER Tytan Professional  este  un  agent  

universal  pentru  înlăturarea spumei poliuretanice sau adezivilor neintariti. 

Produsul este indispensabil pentru curăţarea spumei neîntărite, a valvei tubului 

şi a pistolului pentru aplicarea spumei poliuretanice. Produsul  este  de  

asemenea  recomandat  pentru  degresarea  suprafețelor  metalice  înainte  de  

aplicarea siliconului  sau  a  spumei  poliuretanice.  Gazul  propulsor  conținut  nu  

afectează  stratul  de  ozon.   

 

AVANTAJE   

 

 Excelent pentru spuma poliuretanică neîntărită si pentru adezivii neîntăriți 

 De neînlocuit în curățarea pistolului pentru spumă 

 De neînlocuit în curățarea valvei tubului de spumă pentru pistol 

 Formulă universala pentru utilizari multiple 

 Durată de depozitare mai mare – 36 luni 

 Protejează mediul - gazul propulsor nu afectează stratul de ozon; podusul nu conține 

CFC şi HCFC 

 

UTILIZĂRI 
 

 curățarea  dozatoarelor,  pentru  a  păstra  componentele  interne  şi  externe  ale  

acestora  în  stare  de funcționare 

 dizolvarea  spumei  poliuretanice  neîntărite,  precum  şi  a  adezivului  neîntărit,  în  

majoritatea  aplicațiilor mono-component 

 degresarea suprafețelor metalice înainte de aplicarea siliconului sau a spumei 

poliuretanice 

 

STANDARDE 
Agentul de curățare CLEANER TYTAN este produs în conformitate cu EN ISO 9001:2000  

 
 

DATE TEHNICE 
 

CONTINUT NET 500 ml 

SOLVENTI Acetona 

GAZ PROPULSOR Propan/butan/Izobutan 
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INSTRUCTIUNI DE APLICARE 
 

Aplicare  manuală:   

Aşezați  pulverizatorul  ataşat  în  valva  tubului  de  Agent  de  curățare.   

CLEANER  Professional  pulverizați agentul  deasupra  petelor  de  spumă  sau  adeziv.  

Curățați  suprafața  de impurități cu ajutorul unui material textil uscat. 

 

Aplicare cu pistolul:  

Desfiletați tubul de spumă poliuretanică din inelul adaptor al pistolului. Apăsați trăgaciul 

pistolului  pentru  a  înlătura  resturile  de  spumă.  Aşezați  pulverizatorul  ataşat  în  valva  tubului  

de  Agent  de curățare CLEANER Professional şi pulverizați produsul deasupra valvei tubului 

de spumă şi a  inelului  adaptor  al  pistolului.  După  aceea,  înlăturați  pulverizatorul  şi  înfiletați  

tubul  de  Agent  de  curățare CLEANER Professional în inelul adaptor al pistolului. Apăsați 

trăgaciul pistolului de câteva ori. Repetați până când pistolul este complet curățat. 

 

INFORMATII LOGISTICE 
 

Cod 

Produs 

Continut 

net 

Ambalaj Bucati per 

cutie 

Bucati per EURO-palet 

0359 500 ml tub 12 780 

 

Durata de depozitare a produsului în ambalajul original închis, în locuri uscate şi reci, la 

temperaturi cuprinse între +5oC şi +30oC şi ferit de surse de foc este de 36 luni de la data 

fabricației. Nu este permisă păstrarea tuburilor cu spumă la temperaturi ce depăşesc +5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi 
condiţiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de 
clienţi pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că 
produsele îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: 
rambursarea contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere 
pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un 
anume brevet 


