
 
FIŞĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium “Foam Remover” 
 

Spray de curățare pentru îndepărtarea spumei de construcție întărite 

de pe unelte și suprafețe. Înmoaie spuma întărită astfel încât să poată 

fi îndepărtat mecanic. 

 

Domenii de aplicare 
Îndepărtarea spumei de construcție întărite de pe unelte și zone 

murdărite de spumă intărită în timpul lucrului. De asemenea, potrivit 

pentru îndepărtarea vopselei. 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura de aplicare de la + 5°C la +30°C. Testați 

compatibilitatea solventului pe substrat înainte de utilizare, pericol de deteriorare a 

suprafețelor. 

 

Instrucțiuni de aplicare 
Agitaţi cutia. Pulverizaţi agentul de curăţare pentru spumă poliuretanică: "PENOSIL 

Premium Cured Foam Remover” pe spuma uscată/întărită, pe care doriţi să o îndepărtaţi. 

Evitaţi pulverizarea pe suprafeţele din jurul spumei, deoarece solventul dizolvă lacul şi 

vopseaua. Lăsaţi 5 până la 10 minute ca soluţia pulverizată să acţioneze şi apoi îndepărtaţi 

mecanic spuma înmuiată. La sfârşit curăţaţi suprafaţa cu o cârpă de bumbac umedă.  

Tubul conține substanțe inflamabile. 

 

Curățare 
Acoperiți cu un absorbant inert (de ex. nisip). Se colectează și se pune într-un recipient 

adecvat sau se lasă să se evapore. În caz de contact cu pielea clătiți imediat cu multă apă. 

 

Date tehnice 
Ingrediente: 

Solvent:                        N-metil-2-pirolidonă> 50% 

Propulsor:                     Propan / butan 25% 

 

Culoare 
Incolor 

 

Ambalaj 
Tuburi de metal sub presiune de 340 ml. 

 

 

Condiții de depozitare 



 
Durata de depozitare garantată este de 12 luni începând de la data fabricației dacă este 

depozitată în ambalajul original, închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și 

+ 30°C, evitați înghețarea. Tuburile de aerosoli nu trebuie să fie depozitate sau transportate la 

temperaturi de peste + 50°C, în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă soarelui. 

 

Măsuri de siguranţă 
Irită pielea şi ochii. Evitaţi inhalarea fumului când arde. Conţine componenţi inflamabili 

periculoşi. Inhalarea nu este dăunatoare persoanelor sănătoase. Asiguraţi o bună ventilaţie pe 

perioada lucrului cu acesta! 

  

 

 

A NU SE PULVERIZA LÂNGĂ FOC SAU SURSE DE CĂLDURĂ! 

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR! 

 


