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PRODUKTBLAD

Casco® FoamGun Cleaner
Designad för rengöring av appliceringspistoler

PRODUKTBESKRIVNING
Tar bort färskt, ohärdat PU-skum.

ANVÄNDNING
Rengöringsvätska i sprayflaska▪
Rengöringsvätska för skumpistoler▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
• Hög rengöringseffektivitet
• Universellt tillämplig
• Snabb och restfri rengöring av färskt, ännu ej härdat 
PU-skum
• Invändig och utvändig rengöring av PU-skumpistoler

MILJÖINFORMATION
För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se 
Miljöappen.
Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk 
till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-
kamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas Bas: Aceton
Aerosol propan/butan drivgas

Förpackning 500 ml

Hållbarhet 24 månader

Lagringsförhållanden Förvaras på en sval torr och välventilerad plats mellan +10 °C och +20 °C.
LAGRAS STÅENDE skyddat mot fukt, frost och värme.
Håll behållaren stängd och förseglad tills den ska användas.

Flyktiga organiska ämnen (VOC) 100 %

APPLICERINGSINFORMATION

Underlagets temperatur Appliceringstemperatur: +5 °C – +25 °C. Flaskan bör ha minst +10 °C.
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad 
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata 
kan variera beroende på omständigheter utanför vår 
kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring 
och avfallshantering av kemiska produkter, ska använ-
darna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet 
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska 
och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Använd handskar och ögonskydd och förkläde för din 
egen säkerhet.
Förvara burken i rumstemperatur.
Högre temperatur än +50°C kommer att orsaka explo-
sion av burken.
Säkerställ god ventilation.
Casco® FoamGun Cleaner för applikatorpistoler tar 
bort och löser upp färskt, ohärdat PU-skum.
Rengöringsvätskans standardgängade adapter passar 
alla vanligt använda pistoler.
Burken är försedd med en adapterring som skruvas 
fast på pistolen. För användning utan pistol är burken 
försedd med ett sprayhuvud.
Denna dubbla funktion uppfyller kraven för den pro-
fessionella användaren.
  

APPLICERING

En lämplig avfallsbehållare och en trasa bör finnas till 
hands för överflöd av vätskan och för att torka bort 
rengöringsvätska och upplösta PU-skumrester.
Ta bort PU-skumburken från pistolen. Använd spray-
huvudet på Casco® FoamGun Cleaner för att rengöra 
adapterdelen och pistolens yttre del.
Ta bort det röda sprayhuvudet från Casco® FoamGun 
Cleaner och skruva försiktigt fast burken på pistolen.
Av säkerhetsskäl ska pistolens avtryckare tryckas in 
medan du skruvar på rengöringsburken. Detta medför 
att trycket i pistolen försvinner.
Tryck på avtryckaren för att tömma pistolen. Så snart 
rengöringsvätska dyker upp vid spetsen av pistolen, 
släpp avtryckaren och låt rengöringsmedlet verka inuti 
pistolen i cirka två minuter, och spola sedan ut pisto-
len i en avfallsbehållare.
Upprepa denna procedur tills endast klar rengörings-
vätska kommer från pistolen.
När rengöringen är klar, skruva loss Casco® FoamGun 
Cleaner från pistolen.

Viktigt: Endast färskt skum kan tas bort med Casco® 
FoamGun Cleaner.
Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt. 
 
Obs: Vassa instrument får aldrig användas på Applika-
torpistoler av PU-skum eftersom detta kan skada pi-
stolens skyddande beläggning.
 
Instruktionerna, både för burken och pistolen, måste 
följas strikt.
För att pressa ut skummet måste försiktigt tryck appli-
ceras på pistolens avtryckare.
Rengör huden med vatten och tvål eller handrengö-
ring efter användning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan pro-
duktens prestanda variera från land till land. Vänligen 
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-
skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING
Informationen och i synnerhet rekommendationerna 
avseende applikation och slutanvändning av Cascopro-
dukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande 
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lag-
ras, hanteras och används under normala förhållanden 
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i ma-
terial, underlag och den aktuella platsen variera på så-
dant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet el-
ler lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med 
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det 
må vara varken härledas från denna information eller 
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid 
användningen även tas till tredje mans ägande och 
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras un-
der förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- 
och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den 
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan er-
hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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