
PUR Reiniger 823.0 

Oblast použití 
Univerzální čistič pro 
 odstraňování čerstvé PUR pěny 
 čištění PUR montážní pistole 

Přednosti 
 bez obsahu chlorovaných uhlovodíků 
 spolehlivě odstraňuje čerstvou PUR pěnu 

Vlastnosti čističe  

Označení: povinné dle GefStoffV;  
vysoce hořlavý  
(viz bezpečnostní list) 

Zpracování 
Bodové odstranění čerstvých skvrn od PUR pěny:
Čerstvé skvrny lze snadno odstranit. Na ventil 
láhve nasadit rozprašovací nástavec a jemným 
tlakem stisknout. Proud nasměrovat přímo na 
znečištěné místo. U citlivých povrchů před 
použitím čističe provést na skrytých místech 
zkoušku. Následně rozpuštěnou PUR pěnu setřít, 
popř. vytřít. 

Čištění PUR montážní pistole: 
Montážní pistoli z vnější strany očistit od čerstvé 
pěny pomocí nasazené rozprašovací hlavy. 
Následně hlavu sejmout a adaptér láhve PUR 
čističe KLEIBERIT lehce až na doraz našroubovat 
na spojovací díl montážní pistole. Přitom dát 
pozor, aby nedošlo k našroubování přes závit 
nebo ke stržení závitu. 
Opatrně stisknout ovládací páku montážní pistole, 
aby se odstranily zbytky pěny z těla pistole.
Jakmile začne z pistole vystupovat čistič, ovládací 
páku uvolnit a vniknutý čistič nechat ca. 1 až 2 
minuty působit uvnitř pistole. Ovládací páku 
montážní pistole opět stisknout tak dlouho, až 
trysky vychází pouze čirá čistící kapalina. Pokud 
nutné, tento postup opakovat 2 až 3 krát. 
Pro zamezení znečištění čistící kapalinu stříkat do 
kartónu nebo jiné vhodné nádoby. Po 
uskutečněném čištění odšroubovat láhev PUR 
čističe KLEIBERIT. 

      

Upozornění: 
Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. 
Montážní pistoli nečistit ostrými předměty, nikdy 
nečistit vodou nebo demontovat. 

Pozor! 
PUR čistič KLEIBERIT 823.0 může naleptat a 
zabarvit podklad (např. laky, barvy, plasty, 
textilie). Proto před použitím vždy na skrytém 
místě provést zkoušku. 

Velikosti balení 
Čistič KLEIBERIT C 823.0: 
Karton 12 lahví po 500 ml 

Skladování 
PUR čistič KLEIBERIT 823.0 lze skladovat ca. po 
dobu 1 roku. 
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Likvidace lepidel a obalů 
 
Třída odpadu 080409 
 
Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. 
značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně  zpracovat. 

Service 
Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. 
Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a 
nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového 
svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše 
účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být 
vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a 
nezávazné poradenské služby. 


