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FITXA TÈCNICA 
 

NETEJADOR ESCUMA 
 

Descripció: 
Es un nou dissolvent en esprai que conté un propel·lent que no perjudica la capa d’ozó, 100% lliure 
de CFC’s.  
 
 
Propietats: 
Dissolt perfectament l’escuma no curada.  
Conté mes agents actius i menys propel·lent. Està lliure de CFC’s. Es pot utilitzar en qualsevol angle.  
 
 
Aplicacions i instruccions d’ús: 
NETEJADOR ESCUMA dissolt l’escuma de poliuretà no curada i neteja completament el mecanisme 
intern i les parts externes de la pistola.  
Neteja de les esquitxades: Les esquitxades poden ser fàcilment eliminades. Per això, fixar el capçal 
vermell del esprai en l’embocadura i pressionar suaument dirigint el esprai a les parts brutes. Quan hi 
hagi superfícies delicades o estructures complicades, provar el netejador primer en una part oculta. 
Treure l’escuma dissolta fregant si es necessari.  
Neteja de les pistoles: Netejar les parts externes de la pistola mitjançant el capçal vermell del esprai. 
Treure el capçal i enroscar el netejador a l’adaptador de la pistola fins el màxim però sense passar 
de rosca.  
Cuidadosament prémer el gatell perquè el dissolvent penetri en la pistola, deixar anar el gatell i 
deixar durant 2 minuts aproximadament que el dissolvent elimini totes les restes. Prémer el gatell una 
altra vegada i buidar la pistola en un recipient. Si es necessari, repetir el procés 2 o 3 vegades, fins 
que aparegui dissolvent net per l’embocadura.  
Desprès de la neteja de la pistola, treure el netejador immediatament ja que el contacte prolongat 
amb el dissolvent podria danyar la pistola.  
Nota important: l’escuma seca no pot ser eliminada amb el NETEJADOR ESCUMA. No utilitzar 
objectes punxeguts o tallants per a la neteja de les pistoles. No netejar mai la pistola amb aigua ni 
desmuntar-la.  
 
 
Consells de seguretat:  
Producte inflamable. Mantenir lluny de fonts d’ignició. NO FUMAR. No respirar els vapors. Prendre 
precaucions per evitar la formació de cargues electrostàtiques. Emmagatzemar i utilitzar en llocs 
ventilats. Evitar el contacte amb els ulls i la pell. En cas de contacte amb els ulls, rentar-los 
immediatament i abundantment amb aigua i anar al metge si la irritació persisteix.  
Protegir de la llum del sol i no exposar a temperatures superiors a 50ºC. No foradar ni cremar inclús 
desprès d’utilitzar-lo. No polvoritzar sobre les flames ni sobre material incandescent. Mantenir fora de 
l’abast dels nens.  
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