BORNIT®PS-Cleaner

®

®

spetsiaalne puhastusvahend BORNIT -Kaltverguss ja BORNIT -Fugenspachtel jaoks

Tehniline infoleht seisuga: 22. märts 2016
®

Liik ja omadused

BORNIT - PS-Cleaner on ketoonisisaldav lahusti, mille abil saab puhastada veel mitte
®
®
kõvastunud polüsulfiidi tooteid nagu BORNIT -Kaltverguss või BORNIT -Fugenspachtel.
®
Plastosadel kasutamisel tuleb eelnevalt kontrollida ühilduvust. BORNIT - PS-Cleaner'iga
®
ei tohi puhastada kummitihendeid. Kokkupuutel nahaga mõjub BORNIT - PS-Cleaner
rasvaeemaldavalt ja kipitab veidi.

Kasutusalad

BORNIT®-PS-Cleanerit kasutatakse peamiselt tööriistade ja masinaosade ettevaatlikuks
®
®
puhastamiseks pärast BORNIT -Kaltverguss ja BORNIT -Fugenspachtel kasutamist. Veel
mitte kõvastunud tootejäägid lasevad ennast kergesti eemaldada. Kõvenenud polüsulfiidi
®
toodete puhul ei saa BORNIT - PS-Cleaner'it enam kasutada.

Toote andmed
lühidalt

Liik
Baas
Värvitoon
Tihedus 20 °C juures
Konsistents
Katmine
Ladustamine

Säilib

spetsiaalne puhastusvahend
Tolueen, metüületüülketoon
läbipaistev
0,85 g/cm³
väga vedel
pintsel, lapp
Hoida jahedas ja kuivas kohas. Kaitsta otsese
päikesevalguse
ja kuumuse eest! Hoida eemal sütteallikatest. Toode
pole külmatundlik.
suletud originaalnõus 12 kuud

Töötlemine

BORNIT®-PS-Cleaner’iga töötamisel peab olema tagatud hea õhustus. Peale selle on
oluline kaitsekindade ja kaitseprillide kandmine. Toodet kantakse peale saastunud
aluspindadele pintsli või lapiga. Pärast lühikest kokkupuuteaega võib tootejäägid
eemaldada kuiva lapiga. Suurema saaste puhul korrata tegevus.

Kulu

Vastavalt olukorrale.

Ladustamine

Hästi suletud originaalnõus 12 kuud.
Kaitsta otsese päikesevalguse ja kuumuse eest! Hoida mahutid hästiõhutatud kohas
eemal süüteallikatest.
Toode pole külmatundlik!

Tervise-, töö- ja tuleohutus

Toode ei tohi sattuda laste kätte.
Töötamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
Kasutada ainult hästiõhutatud kohtades, järgida „Tehnilised reeglid ohtlike ainete
käsitsemisel“ (TRGS) kehtivat versiooni.
Mitte kasutada siseruumides!
Tuleohtlik ja keskkonnaohtlik ainult vedelas olekus, hoida eemal süttimisallikatest. Pärast
lahusti aurustumist pole toode keskkonda ohustav.
Lisateavet leiab ohutuskaardilt!

Kõrvaldamine

Ümbertöötlusesse suunata vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijääke käidelda
vastavalt jäätmekoodile 070204 (muud orgaanilised lahustid).

Märkus

Käesolev infoleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega varasem
teave enam ei kehti. Andmed on koostatud vastavalt kasutustehnika uusimale tasemele.
Palume arvestada aga siiski, et sõltuvalt ehitusobjekti seisundist võivad osutuda vajalikuks
kõrvalekalded infolehel pakutud tööviisist. Kui konkreetse lepinguga pole kokku lepitud
teisiti, pole kogu infolehes sisalduv teave siduv ja tegemist pole seega kokkulepitud toote
omadustega. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi käesolevas infolehes.
Soovitame Teil vaadata infot võimalike muudatuste kohta meie kodulehelt www.bornit.de.

Tarnevorm

400 ml – aerosoolipurk

