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Produktinformation:

PU Fjerner 912
Fjerner hærdet PU-skum fra de fleste overflader
Produktbeskrivelse & anvendelse:
PU-Fjerner 912 er et specielt udviklet rensemiddel, der effektivt fjerner
hærdet PU-skum og PU-lim på de fleste overflader.
Med PU-Fjerner 912 er det ikke længere nødvendigt at fjerne spild
mekanisk, og man undgår således efterfølgende reparation eller
udskiftning af fladerne.
Anvendes f.eks. på mursten, sålbænke, vindues- og dørkarme, gulve.
tøj etc.
Produktets konsistens gør det velegnet til brug på både vandrette og
lodrette flader.

Fysiske / kemiske data:
Type:
Holdbarhed:
Emballage:

Opløsningsmiddelholdig pasta
24 måneder ved kølig opbevaring.
Varenr.

Farve

Størrelse

DB-nr.

91210

Hvid

100 ml dåse med
pensel

1947927
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

PU-Fjerner 912 kan kun anvendes på hærdet PU-skum eller -lim. Uhærdet materiale bør
fjernes med PU-Rensevæske 599 eller acetone.
For at minimere brugen af PU-Fjerneren, anbefales det at afskære så meget hærdet skum
som muligt før påføring af PU-fjerneren.
PU-Fjerner 912 indeholder opløsningsmidler, og kan derfor misfarve, falme eller
opløse visse materialer. Før anvendelse skal produktet derfor altid afprøves på et
mindre synligt område. Påvirkningstiden bør være den samme som senere ønskes
anvendt på det beskadigede område.
Natursten (bl.a. marmor), ubehandlet træ samt overflader der indeholder polyurethan (visse
plasttyper, malinger, lakker samt tæppetyper) er især udsat for risiko for misfarvning.
Skulle misfarvning forekomme, kan det dog stadig vise sig at være en fordel at anvende
PU-Fjerner 912, fremfor at skulle fjerne PU-skum eller -lim mekanisk, med deraf følgende
reparation eller udskiftning som resultat.
Det anbefales at der afdækkes omkring det område hvor PU-Fjerneren skal anvendes, idet
produktet under visse forhold kan løbe en smule, med risiko for dryp.

Anvendelsestemperatur:

5 °C til 30 °C.

Påføring:

Det anbefales at anvende handsker samt øjenbeskyttelse ved risiko for stænk eller dryp.
Dåsen omrøres forsigtigt før brug. PU-Fjerner 912 påføres med medfølgende pensel i et 1-2
mm tykt lag på det PU-skum eller -lim der ønskes fjernet. Efter cirka 1 time aftørres PUfjerneren og det opløste materiale med en fugtig klud.
Er der fortsat uopløste PU-rester gentages processen.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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