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OPIS PRODUKTU
MOLEKO czyścik do pian poliuretanowych to nowoczesny preparat do czyszcze-
nia świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów 
aplikacyjnych. 

ZASTOSOWANIE
Usuwa nieutwardzone piany oraz kleje poliuretanowe, jest niezbędny do czyszcze-
nia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę 
montażowo-uszczelniającą. Doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalo-
wych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

 
 
DANE TECHNICZNE
• Skład: aceton, octan etylu
• Gaz wypychający: propan, butan, izobutan
• Stan skupienia: ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
• Barwa: bezbarwny
• Zapach: charakterystyczny, drażniący
• Gęstość: 0,78-0,79 g/cm3
• Wartość pH: nie dotyczy
• Temperatura stosowania: od 5°C do 35°C
• Rozpuszczalność: wodzie – mieszalny, rozpuszczalnikach 

     organicznych – mieszalny
• Pojemność: 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA
Czyszczenie powierzchni: na zawór preparatu nałożyć dołączony czarny wentyl. 
Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku 
czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpy-
lić czyścik do pian pu na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą 
szmatką.

Czyszczenie pistoletu: należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretano-
wą i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie 
dźwigni pistoletu. Nałożyć dołączony czarny wentyl na zawór czyścika i spryskać 
łącznik–gniazdo pistoletu. Zdjąć czarny wentyl i umieścić czyścik w gnieździe pi-
stoletu, naciskając dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego 
oczyszczenia z piany poliuretanowej.

OGRANICZENIA STOSOWANIA
Czyścika nie należy: 
• stosować zamkniętych przestrzeniach instalacji czy pomieszczeń

• mieszać innymi substancjami chemicznymi

• stosować powyżej temperatury 35°C

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI
Przechowywać pojemnik chłodnym, suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
pozycji pionowej temperaturze 5°C do 35°C (zalecana pokojowa).

Okres ważności: 36 miesięcy. Data ważności na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu 
umieszczonymi na opakowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa, stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są Karcie Charak-
terystyki Produktu Niebezpiecznego.

INFORMACJE SPECJALNE

Ograniczona gwarancja: producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie mate-
riału, jego zastosowanie do innych celów lub innych warunkach niż wyżej opisane. 
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady 
producenta. Prawidłowe, tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega 
naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Producent:
SELENA S.A.
ul. Wyścigowa 56e; 53-012 Wrocław, 
Poland tel. +48 71 78 38 301
selena@selena.pl www.selena.pl

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 
e-mail: moleko@bplusb.pl

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, 
naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi 
niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, 
mające zastosowanie do tego produktu.


