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Pistolenreiniger 
Priemonė, skirta montažinių putų pistoletų vidinių ir 
išorinių paviršių valymui, taip pat nesutvirtėjusių putų 
šalinimui 
  
 
 

 

 
 

 
    

 

Medžiaga 
 

Naudojimo sritis düfa Pistolenreiniger - aukštos kokybės valymo priemonė, 
paruošta specialiai pistoletų vidinių paviršių valymui. Taip pat 
skirta greitam paviršių, išteptų nesutvirtėjusiomis poliuretaninėmis 
putomis, valymui. 
Sriegio, skirto sujungimui su pistoletu, ir specialaus antgalio – 
purkštuko, skirto greitam poliuretaninių putų šalinimui, derinys 
suteikia galimybę naudoti šį valiklį universaliai.  

Savybės Šis valiklis skirtas tik vienkomponenčių poliuretaninių putų 
valymui. Lengvai pašalina nesutvirtėjusius poliuretaninių putų 
likučius. Visiškai pašalina putų likučius nuo vidinių pistoleto 
paviršių. Dėka specialaus adapterio panaudojamas optimaliai. 
Pritaikomas didžiajai daliai pistoletų. 

 
 
 
  Panaudojimas 
 

Nurodymai naudojimui Prieš naudojant montažinių pistoletų valymui, atsukti tuščią putų 
pakuotę. Pašalinti putų likučius nuo pistoleto vožtuvo ir pakuotės 
laikiklio. Prieš naudojimą priemonė stipriai suplakti. Pastatyti indelį 
ant lygaus pagrindo ir uždėti pistoletą. Pistoletą užsukti greitu 
judesiu. Pakelti pistoletą su užsuktu flakonu. Spausti pistoleto 
rankenėlę tol, kol iš jo pasirodys skaidrus skystis. Po maždaug 1 
min. veiksmą pakartoti. Tęsti tol, kol ant pistoleto purkštuko 
pasirodys valymo skystis. Dozatoriaus varžtą ant pistoleto įsukti 
pilnai tam, kad išvengti nenumatyto purškimo. 
Pistoletą galima palikti su užsuktu düfa Pistolenreiniger flakonu tol, 
kol pistoletas nebus reikalingas darbui.  

 
 
Nuorodos  
 

Saugumo priemonės  Sudėtyje yra difenilmetan -4,4´-diizocianato. Prieš naudojimą būtina 
perskaityti apie saugos priemones, nurodytas ant pakuotės. Saugoti 
nuo vaikų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu 
vandens. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant grunto 
paviršiaus.  
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Būtinus žymėjimus rasite saugos duomenų lapuose.  
 
düfa Pistolenreiniger klasifikuojamas pagal elgesio su 
pavojingomis medžiagomis taisykles kaip skystis, pavojingas 
vandeniui. Skysčio, išvalius pistoletą, negalima pilti į kanalizaciją 
ar ant grunto paviršiaus. Valiklį supilti į specialią talpą ir atiduoti 
utilizavimui. 
 
düfa Pistolenreiniger priskiriamas prie lengvai užsiliepsnojančių 
skysčių. Naudojant düfa Pistolenreiniger , nerūkyti ir laikyti skystį 
toliau nuo užsiliepsnojimo šaltinio (elektros prietaisai, atvira ugnis). 
 
Išteptų drabužius valyti tik nusivilkus. Yra pavojus dėl 
užsiliepsnojimo. 

Saugojimas Vertikalioje padėtyje sausoje ir vėsioje patalpoje. Ideali saugojimo 
temperatūra nuo +5°С iki +30°С. 

Galiojimo laikas 24 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje, saugant nuo +5°С iki 
+30°С temperatūroje. 

Utilizavimas Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščią pakuotę. Medžiagos likučius 
atiduoti probleminių atliekų surinkimo vietose, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir remiantis mūsų Technikos skyriaus patirt imi. Atsižvelgiant į tai, kad 
pagrindai ir objekto sąlygos gali būti labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti 
gaminius, ar jie tinka numatytam darbui konkrečiu atveju. Teisinio įsipareigojimo pateiktiems duomenims nėra. Išleidus naują leidimą, 
šis spaudinys nebegalioja. 
Kita informacija tel. 0800/6333378 
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