
 

 
 
 
Fleta e të dhënave teknike 

ISOMAT PU FOAM CLEANER 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të 
Kërkimit dhe të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. 
Rekomandimet dhe sugjerimet që i referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë 
përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar 
se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon 
automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. 

 

Agjent pastrues i shkumave të poliuretanit 
 
 

Përshkrimi 
 
Agjent special pastrues me tretës. 
 

Fushat e përdorimit 
 
ISOMAT PU FOAM CLEANER përdoret për 
pastrimin e pistoletës për aplikimin e 
shkumës. Është efikas për sa kohë shkuma 
është ende e freskët dhe e patharë. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta: lëng 
Ngjyra: transparente 
 

Udhëzimet e përdorimit 
 
Pasi të jenë larguar mbetjet e ngurtësuara të 
shkumës në gypin e pistoletës, ena e ISOMAT 
PU FOAM CLEANER vendoset te pistoleta. 
Tërhiqni këmbëzën disa herë, në mënyrë që 
agjenti pastrues të hyjë në pistoletë. Lëreni të 
veprojë për pak dhe pastaj tërhiqni prapë 
këmbëzën për të larguar mbetjet. Pistoleta 
mund të ruhet me kanaçen e pastruesit të 
vendosur në të. Nëse doni ta ruani pistoletën 
pa kanaçen e pastruesit, do t’ju duhet të 
përsërisni procesin e pastrimit para se ta 
përdorni sërish ose para se të ndërroni disa 
nga pjesët e këmbimit të pistoletës.  
 

Ambalazhimi 
 
ISOMAT PU FOAM CLEANER disponohet në 
kanaçe 400 ml.  
 

Afati i ruajtjes - Magazinimi 
 
24 muaj nga data e prodhimit, nëse ruhet në 
vende të freskëta, të mirajrosura, të mbrojtura 
nga ekspozimi ndaj diellit dhe temperaturat e 
larta. Mos e ekspozoni ndaj temperaturave 
mbi +50oC dhe mos e magazinoni me 
materiale që shkaktojnë oksidim ose 
gërryerje. 

 

Shënime 

 
 Ndiqni udhëzimet për përdorimin e 

sigurt dhe masat paraprake të 
shkruara në paketim. 

 Shmangni kontaktin e pastruesit me 
sipërfaqet e ndjeshme ndaj tretësve, si 
sipërfaqet e lyera, plastiket etj., për ti 
mbrojtur ato. 
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