
PRODUKTBESKRIVELSE
Til rengjøring av Bostik Fugeskumpistol og for fjerning av ikke herdet PU-skum

BRUKSOMRÅDE
Kan også anvendes til generell avfetting/rengjøring som ren Aceton

ARBEIDSBESKRIVELSE
Skru fast beholderen med rensevæske på pistolen. Trykk forsiktig på avtrekkeren på pistolen. La rensevæsken virke i 1-2 minut-
ter. Trykk på avtrekkeren på nytt og la rensevæsken strømme gjennom pistolen til alle skumrester er borte.  OBS! Ta ikke pistolen 
fra hverandre. Herdet skum på pistolens utside fjernes mekanisk. Bruk ikke skarpe verktøy. Sett på de røde spraymunnstykket og 
bruk Rensevæsken til fjerning av uherdet skum i kurven eller til andre avfetting/rengjøringsoperasjoner

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet er Brann eller Helseskadelig.  Trykkbeholderen får ikke utsettes for temperatur over 50 ºC. For ytterligere informasjon, 
se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
RENGJØRINGSVÆSKE



PRODUKTBESKRIVELSE

Farge: Ufarget

Konsistens: Flytende

Drivgass: Kulldioksid

Løsningsmiddel: Aceton

Brannfarlig: Ja

Lagring: Ubegrenset

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

KONTAKT OSS


