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PS-Cleaner 

Spetsiaalne puhastusvahend BORNIT®-Kaltverguss’i ja BORNIT®-Fugenspachtel’i jaoks 

                       • puhastab ainult värsket                                                    • olenevalt pinna suurusest 

                          massi 

          • juba kuivanud massijääke ei puhasta                                                                           

                                                                                                                                             Ladustamine 

                                                                                                                                           • hoida kuivas ja jahedas 

           • kaitsta otsese päikesevalguse eest 

           • toode pole külmakartlik 

           • originaalpakendis säilib 12 kuud 

 

 

 

 

 

Kasutusala 

BORNIT®-PS-Cleaner kasutatakse peamiselt tööriistade ja masinaosade ettevaatlikukspuhastamiseks pärast BORNIT®-Kaltverguss'i ja 

BORNIT®-Fugenspachtel'i kasutamist. Veel mitte kõvastunud tootejäägid saab kergesti eemaldada. Kõvenenud polüsulfiiditoodete 

puhul ei saa BORNIT®-PS-Cleaner'it enam kasutada. 

Toote andmed lühidalt 

Liik spetsiaalne puhastusvahend 

Baas tolueen, metüületüülketoon 

Tihedus +20 °C juures umbes 0,65 g/cm³ 

Pealekantav pintsli, kaltsu, pihustatav 

Värv läbipaistev 

Konsistents voolav 

Ladustamine hoida jahedas ja kuivas. Kaitsta otsese päikesevalguse ja kuumuse eest! Hoida 

eemal süttimisallikatest. Toode ei ole külmatundlik. 

Säilivus suletud originaalpakendis säilib 12 kuud 

Ohuklass vastavalt ADR-ile aerosool (aerosool 1) 

    Tarnevorm Artikli Nr       EAN-kood      Värv      pudelist jagub 
400 ml pihustiga pudel 
12 pudelit (4800 ml) / karbis 

6800000512 4 017228 00008 4   läbipaistev olenevalt pinna suurusest 
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leekpunkt -20 °C 

 

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. 

Töötlemine 

BORNIT®-PS-Cleaneriga töötamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Samuti on oluline kanda kaitsekindaid ja -prille. Toode kantakse 

saastunud aluspinnale pintsli, lapiga või pihustades. Pärast lühikest mõjumisaega saab toote jäägid eemaldada kuiva lapiga. Tugeva 

määrdumise korral korrake protseduuri mitu korda. 

Kulu 

olenevalt pinna suurusest 

 
Tervise-, töö- ja tuleohutus 

Teavet käitlemise, ohutuse ja keskkonna kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt. 

Soovitatavad isikukaitsevahendid 

 
 

Jäätmekäitlus 

Materjalijääke saab utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 070204 (muud orgaanilised lahustid). 

Märkus 

See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia 

järgi. Juhime tähelepanu sellele, et olenevalt objekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud 

töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu 

kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal. 
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