
Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 Kód: 42504804 

 
Velikost balení: 500 ml 

 

 

www.ceys.cz 

 

AC Marca Czech Republic, s.r.o.  

Jana Čermáka 124 

282 01 Přišimasy 

www.acmarca.cz 

 

19.03.2020 

 

Datum vytvoření: 

 

Popis výrobku 

CEYS ESPUMAX® Čistič polyuretanu je speciální čisticí 

prostředek k odstranění dosud navlhlé polyuretanové 

pěny. Přípravek je určen k čištění pistole pro 

polyuretanovou pěnu, hadiček a také potřísněných 

povrchů z aplikace pěny. 

Lze jej aplikovat pistolí nebo postřikovačem dodaným v 

rámci soupravy. 

Technické vlastnosti 

Technologie Rozpouštědlo 
Chemická charakteristika Acetonové polární rozpouštědlo 

Vzhled Průhledná kapalina 
Vytvrzený materiál Rychle schnoucí při pokojové teplotě 

Použití 

Čištění pistolí a příslušenství.  

Čištění povrchů a předmětů. 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Pokud by rozpouštědlo mohlo povrch narušit nebo trvale 

poskvrnit, doporučuje se provést na skrytějším místě 

ošetřovaného povrchu předběžnou zkoušku. 

Pistole OCF: 

1. Sejměte černý uzávěr. 
2. Vešroubujte nádobku do pistole se šroubovým 

závitem pistole uzavřeným. 
3. Závitový průchod pistole otevřete. 
4. K vypuzení rozpouštědla hlavní pistole stiskněte 

spoušť. 

Hadička: 

1. Sejměte černý uzávěr. 
2. Nasaďte červenou hadičku na výstupní ventil 

aerosolu. 
3. K vypuzení rozpouštědla z nádobky stiskněte červený 

dávkovač. 

Skladování 

Nádobky uchovávejte při teplotě v rozmezí 5 – 30 °C na 

suchém a dobře větraném místě, mimo dosah horka a 

přímého slunečního záření. 

Bezpečnostní doporučení 

Při práci s čisticím prostředkem CEYS ESPUMAX® Čistič 

polyuretanu se doporučuje používat rukavice. 

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

Bližší informace je možno najít v bezpečnostním listu (BL) 

výrobku. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

ESPUMAX Čistič polyuretanu 
 


