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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

Valymo priemonė „PENOSIL CuredFoam 
Remover“ 

Purškiama valymo priemonė sukietėjusioms statybinėms putoms pašalinti nuo darbo priemonių ir 
paviršių. Minkština sukietėjusias putas, kad jas būtų galima pašalinti mechaniniu būdu. 

 

Taikymo sritys 

Sukietėjusių putų valymui nuo darbo priemonių ir kitų paviršių. Sukietėjusių putų pašalinimui nuo langų 
rėmų, palangių, durų rėmų ir kitų darbo metu suteptų paviršių. Taip pat tinka dažams pašalinti. 

 

Naudojimo sąlygos 

Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Prieš naudodami patikrinkite, ar tirpiklis tinka medžiagai, 
nes kyla pavojus sugadinti paviršių. 

 

Naudojimo instrukcijos 

Prieš naudodami gerai suplakite. Purkškite priemonę ant norimų pašalinti sukietėjusių putų, naudodami 
komplektuojamą purkštuvą. Stenkitės neužpurkšti ant šalia esančių paviršių, nes tirpiklis gali ištirpinti 
įvairias dangas (lakai, dažai). Leiskite tirpikliui veikti 5–10 minučių, tada mechaniškai pašalinkite 
suminkštėjusias putas. Tada nuvalykite paviršių drėgnu audiniu arba servetėlėmis „PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes“. 
Būkite itin atsargūs, nes flakonėlyje yra degių dujų. 

 

Valymas 

Užberkite inertiško absorbento (pvz., smėlio). Surinkite ir padėkite į specialų indą arba palikite išgaruoti. 
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplaukite vandeniu. 

 

Techninė specifikacija 

Sudedamosios dalys: 
Tirpiklis: N-metil-2-pirolidonas > 50 % 
Propelentas: Propanas / butanas 25 % 

 

Spalva 

Bespalvis. 

 

Pakuotė 

520 ml aerozolinis balionėlis, tūris 340 ml, 12 dėžutėje. 

 
Laikymas 

Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje 
pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C, vengti užšalimo. Aerozolinių balionėlių negalima laikyti ir 
transportuoti virš +50 °C, šalia šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių. 
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Saugumo reikalavimai 

Valymo priemonė yra degi. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose, nerūkykite ir venkite statinės 
elektros energijos. Nepurkškite šalia liepsnos ar šilumos šaltinių. Gaisro atveju venkite įkvėpti toksiškų 
dujų, susidariusių gaisro metu. 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Išsami saugos informacija 
pateikta saugos duomenų lape (SDL). 


