
PRODUKTDATABLAD
Casco® FoamGun Cleaner
FOR RENSING AV FUGESKUM PISTOLER.

PRODUKTBESKRIVELSE
Fjerner ferskt, uherdet PU-skum

BRUKSOMRÅDER
Casco FoamGun Cleaner fjerner fersk, ikke herdet po-
lyuretan- skumrester fra utstyr og andre overflater, så
vel som fett fra forurensede underlag.

PRODUKTEGENSKAPER
Velegnet rensemiddel for Polyuretanskum . Effektivt
rensemiddel for skumpistoler og annet utstyr.

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base Base: Aceton

Drivgass: Propan/Isobutan/DME

Forpakning 500 ml

Holdbarhet 12 måneder

Lagringsforhold Lagres i et kaldt, tørt og godt ventilert rom, LAGRES STÅENDE. Flasken skal
holdes lukket og forseglet inntil den er klar for bruk.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)
innhold

100 %

PÅFØRINGSVEILEDNING
Bruk hansker, øyevern og forkle for din egen sikker-
het.
Oppbevar flasken ved romtemperatur. Høyere tempe-
raturer enn +50 °C kan gjøre at flasken eksploderer.
Sørg for god ventilasjon.
FoamGun Cleaner for skumpistoler fjerner og løser
ferskt, ikke herdet PU-skum. Flaskens adapter har
standardgjenger som passer alle vanlige pistoler.
En grundig rengjøring av den indre pistolmekanismen
blir sikret av trykket fra drivgassen.
De aktive stoffene i rensemidlet er forenlige med
materialene som benyttes til produksjonen av pistoler
for PU-skum.
Jevnlig bruk av rensemidlet holder pistolen i god stand.

Flasken er utstyrt med en adapterring slik at den kan
skrus på pistolen.
For bruk uten pistolen er flasken utstyrt med et spray-
hode. Denne dobbelte funksjonen oppfyller kravene til
den profesjonelle brukeren.
  
BRUKSANVISNING
  
En egnet avfallsbeholder og en klut bør være tilgjenge-
lig for avhending av avfallsvæsker, og til å tørke bort
rensevæske og oppløste PU-skumrester. Fjern PU-
skum flasken fra pistolen. Bruk sprayhodet på Foam-
Gun Cleaner flasken til å rengjøre adapterdelen og de
ytre delene av pistolen. Fjern det røde sprayhodet fra
FoamGun Cleaner flasken og skru flasken forsiktig på
pistolen.Av sikkerhetshensyn bør avtrekkeren på
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pistolen trykkes inn mens flasken blir skrudd på. Dette
vil frigjøre trykket i pistolen. Trykk på avtrekkeren for å
rense pistolen. Så snart rensemidlet kommer ut av
pistolmunningen, slipp avtrekkeren og la rensevæsken
jobbe inne i pistolen i et par minutter. Tøm så pistolen
i en egnet avfallsbeholder. Gjenta denne prosedyren
inntil kun ren rensevæske kommer ut av pistolen. Når
renseprosedyren er fullført, skrus FoamGun Cleaner
flasken av pistolen. Viktig: Kun ikke herdet skum kan
fjernes med FoamGun Cleaner. Herdet skum kan kun
fjernes mekanisk. Bemerk: Skarpe verktøy må ikke
benyttes på PU-skum pistoler da dette kan skade be-
skyttelsesbelegget på pistolen. Instruksjonene, både
for flasken og pistolen, må følges nøye. For å eks-
trudere skummet skal det trykkes forsiktig på
pistolens avtrekker.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Skumpistol

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør huden med såpe og vann eller Sika Power
Wipes etter bruk.

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og an-
dre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no
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Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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