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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  PPUU  CCLLEEAANNEERR  
ррааззттвваарряя,,  ппооччииссттвваа  ии  ннааппъъллнноо  ооттссттрраанняявваа  ооссттааттъъцции  оотт  
ннееввттввъъррддееннаа  ппооллииууррееттаанноовваа  ппяяннаа  оотт  ооссннооввии,,  ппииссттооллееттии  ззаа  
ппяяннаа  ии  ввееннттииллии  ннаа  ффллааккооннии  ии  ддрр..  
  
  

Предназначение 

ТЕРАФЛЕКС® PU CLEANER представлява аерозолен 
разтворител на невтвърдена полиуретанова пяна. Използва 
се за отстраняване на остатъци от пяната от различни 
основи, пистолети за пяна, вентили на флакони и тяхното 
основно почистване.  

Препоръчва се за подготовка и обезмасляване на основата 
преди полагане на полиуретани и силикони. Употребява се 
още за почистване и обезмасляване на метали (желязо, 
стомана, хром, алуминий), нелакирано дърво, мрамор и др. 
Отлично отстранява също така мазнини, масла, смола, 
восък, остатъци от лепило, невтвърдени уплътнители.  

ТЕРАФЛЕКС® PU CLEANER гарантира удължен живот и 
безпроблемно функциониране на пистолета за пяна при 
неговото редовно почистване.  

 

 
 

 
 
 
 

Състав 

Комбинация от въглеводороди на ацетонова основа. 
 
 
 
 
 
 

ССввооййссттвваа  

отстранява напълно невтвърдена PU пяна обезмаслява основата и я подготвя за работа 

отлично почиства основи и пистолети за пяна прецизно и икономично дозиране 

отстранява мазнини, масла, смола, восък лесен за работа 
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Опаковка и разходна норма 

Опаковка:   

Аерозолен флакон 500 мл.   
 
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между 
+10°С и +25°С). Да се пази от високи температури и директно слънчево греене! 

Продуктът е годен 24 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

Оптималната работна температура на флакона е 20 – 25°C.  

Преди употреба флакона трябва да се разклати добре в продължение на няколко секунди с вентил 
насочен надолу. 

Напръскайте ленена кърпа или безцветна хартия с ТЕРАФЛЕКС® PU CLEANER и забършете 
повърхността. Повторете процедурата с чиста кърпа. При порести повърхности, изчакайте 
чистителя да проникне в повърхността и след това почистете.  

За почистване на пистолети поставете ТЕРАФЛЕКС® PU CLEANER в адаптора на пистолета. По 
време на употреба флакона трябва да бъде във вертикална позиция с вентила надолу. 
Изпръскайте за да премахнете пяната от пистолета. Щом започне да излиза чистител, отпуснете 
спусъка и преустановете изпръскването. Оставете чистителя да подейства в пистолета за 1 – 2 
минути и изпръскайте отново до излизане на чист чистител. Процедурата се повтаря 2 – 3 пъти при 
всяко почистване на пистолет. 

След приключване почистването премахнете ТЕРАФЛЕКС® PU CLEANER от пистолета без да го 
разглобявате.   
 
 
Внимание! 

Флаконът е под налягане!  

Да се пази от слънце и температури над 50°C (които могат да предизвикат избухване)! 

Съдържа силно запалими съставки, които без подходяща вентилация могат да образуват 
лесно възпламенима смес!  

Да не се използва в близост до пламък, източници на огън или нагорещени места!  

Да не се пръска срещу пламък или нажежени предмети!  
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Да се пази далече от запалителни източници!  

Да не се пуши по време на работа!  

След употреба да не се изгаря или отваря със сила!  

При възникване на здравословни проблеми при работа с продукта, трябва да се потърси 
консултация с лекар! 

Да се съхранява на недостъпно за деца място! 

Продукта и опаковката да се съхраняват в депо за опасни или специални отпадъци! 
 
 
 
 
 
Описание на опасностите: 
 
Не съдържа опасни химични вещества. 
 
Символ на опасност: 

 
Xi  -  Дразнещ 
F+  - Силно запалим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 

Предупредителни фрази 

R 12 Изключително запалим. 

R 36 Дразни очите. 

R 66 Повтаряща се експозиция може да предизвика 
сухота или напукване на кожата. 

R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и 
световъртеж. 

S 2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S 23 Да не се вдишва аерозола. 

S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

S 37/39 Да се носи подходящи ръкавици и предпазни 
средства за очите/лицето. 

S 46 
При поглъщане да се потърси незабавно 
медицинска помощ и да се покаже опаковката или 
етикета. 

S 51 Да се използва само на проветриви места. 


