
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Type:  Opløsningsmiddel 
Holdbarhed:  1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.  

Opbevares opretstående.  
Emballage:   

Varenr. Farve Størrelse DB-nr. 

9040 Klar 500 ml dåse 1644533 

 
 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
PU Rensevæske 599 er et hurtigt og effektivt rensemiddel til fjernelse 
af uhærdet polyurethanskum. 
 
PU Rensevæske 599 anvendes som almindelig spraydåse til 
afrensning af værktøj o.lign, eller til rensning af NBS-skumpistolen 
både ind- og udvendig. 

 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2 

Produktinformation: 

Rensemiddel til PU-skum - med handy sprayknap    

DANA LIM A/S  

PU Rensevæske 599 

www.danalim.dk 
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Brugsanvisning: 
Rensning af værktøj m.m.: Anvend sprayhovedet påsat ventilen i toppen af dåsen. 
 
Rensning af skumpistol: Ved indvendig rensning sættes beholderen på NBS-skumpistolens adaptor. Aftrækkeren 

aktiveres, indtil der kommer rensevæske ud af pistoldysen. NBS-skumpistolen henstår i 
ca. 2 minutter med NBS-rensevæskedåsen påmonteret, derefter tømmes pistolen.  
 
Denne fremgangsmåde gentages 2 – 3 gange indtil pistolen er helt ren. 

 
Når afrensning foregår, sprøjt da altid ned i en spand eller affaldssæk, sørg for at 
afrensningen foregår udendørs. 

 
Afhærdet polyurethanskum kan ikke fjernes med PU-Rensevæske, men kun mekanisk eller 
med PU Fjerner 912. 

 
Opbevaring:  PU Rensevæske 599 skal opbevares og anvendes med ventilen opad. 
 
Pas på!  PU Rensevæske kan opløse eller misfarve underlag (f.eks. lak, kunststoffer eller tekstiler). 

Afprøv derfor altid før brug på et ikke synligt sted. 
 

 

 

 

 

Sikkerhed: 
Se produktets sikkerhedsdatablad. 
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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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