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Karta Techniczna 

IZOHAN CZYŚCIK 
czyścik do pian poliuretanowych (PU) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sposób stosowania cd

Dane techniczne: 

Temperatura pracy: od +0C do +30C 

Temperatura puszki: od +10C do +25C  

Temperatura przechowywania: od +5C do +25C  

 

Opakowania: 500 ml (puszka)  

 

 

Zastosowanie: 

IZOHAN CZYŚCIK stosowany jest do:  

 usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych 

 czyszczenie zaworów pojemników, dysz i pistoletów 
dozujących pianę poliuretanową 

 doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed 
zastosowaniem poliuretanów i silikonów 

Sposób stosowania: 

czyszczenie zabrudzeń 

 nałożyć dołączoną czerwoną dyszę na zawór czyścika 

 spryskać czyścikiem świeże plamy piany 

 zabrudzenia usunąć suchą szmatką 
W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika 
pianę poliuretanową dokładnie rozpylić IZOHAN CZYŚCIK na 
zawór i adapter pistoletowy, zabrudzenia usunąć suchą 
szmatką. 

czyszczenie pistoletu 

 odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową 

 pozostałą w pistolecie resztę piany usunąć poprzez 
naciśnięcie dźwigni pistoletu 

 nałożyć dołączoną czerwoną dyszę na zawór czyścika 

 spryskać czyścikiem zawór pojemnika z pianą oraz adaptor 
pistoletu 

 zdjąć czerwoną dyszę i nakręcić pojemnik na pistolet 

 kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu 

 czynność powtarzać aż do chwili całkowitego 
przeczyszczenia pistoletu z piany 

Przechowywanie: 

W pomieszczeniach suchych, chłodnych, wyposażonych               
w wentylacje mechaniczną w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w pozycji pionowej w temp. +5oC do +35oC. 
Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach 36 miesięcy. 

Uwagi: 

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i nagrzaniem 
powyżej temperatury 50 oC. Nie przekłuwać ani nie spalać, 
także po użyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub 
żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 
zapłonu-nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Opary mogą 
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wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Stosować w wentylowanych pomieszczeniach. 
Przed użyciem należy zapoznać się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP. Nie pozostawiać preparatu IZOHAN CZYŚCIK 
przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą. Nie demontować i nie 
rozkładać pistoletu w celu jego oczyszczenia. 
 
 
Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych 
wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania 
przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. 
 

 
 

 


