
TEKAPUR
Čistilo

TEKAPUR Čistilo je topilo za svežo 
poliuretansko peno, uporabno tudi za
čiščenje in razmaščevanje železa, jekla,
kroma, aluminija, eloksiranega aluminija,
nelakiranega lesa in marmorja (kamna).

PODROČJE UPORABE

TEKAPUR Čistilo odstranjuje masti, olja, saje, katran, voske, ostanke politur, neutrjeno 
poliuretansko peno, ostanke lepil, svežih kitov in tesnilnih mas.
TEKAPUR Čistilo se poleg tega uporablja tudi za čiščenje pištole. Utrjene pene v pištoli se
ne sme odstranjevati z ostrimi predmeti.

TEHNIČNI PODATKI

Barva: brezbarven
Topnost v vodi: topno

NAVODILA ZA UPORABO

Laneno krpo ali nebarvan papir namočimo s TEKAPUR čistilom in očistimo površino.
Ponovimo še enkrat s čisto krpo. Na poroznih površinah pustimo, da čistilo penetrira in
potem očistimo.
TEKAPUR čistilo se uporablja tako za ročno čiščenje kot za čiščenje pištole. Za ročno
čiščenje uporabimo pritrjeno razpršilno kapico, ki jo montiramo na razpršilni nastavek. S
pritiskom na kapico sprožimo iztok čistila. Za čiščenje pištole privijemo dozo z adapterjem
na pištolo. Doza pri tem ne sme biti postrani. Previdno pritisnemo petelin na pištoli, da
odstranimo ostanke pene iz pištole. Ko začne izhajati čistilo, petelin sprostimo. Čistilo 
pustimo učinkovati v notranjosti pištole 1 do 2 minuti. Ponovno pritisnemo petelin in ga
držimo, dokler ne začne izhajati čisto čistilo. Postopek ponovimo 2 do 3 krat pri vsakem
čiščenju pištole.

POZOR: 
• po čiščenju pištole moramo TEKAPUR čistilo takoj odviti s pištole
• pištole se ne sme razstavljati

Prepričati se moramo, da TEKAPUR čistilo ne korodira podlage.

PAKIRANJE

• aerosol doze 500 ml

SKLADIŠČENJE

12 mesecev (+10°C do +20°C)



VARNOSTNA OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Draži oči. Ponavljajoča izpostavljenost lahko
povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo
zaspanost in omotico. 
Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati plina. Če pride v oči,
takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če pride
do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih 
prostorih. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za
oči/obraz.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte
je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je
niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti
ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preizkuse za vsak primer uporabe.
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