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TUOTETYYPPI 
Asetonipohjainen puhdistusaine tuoreen PU-vaahdon pois-
tamiseen 
 

TUOTEOMINAISUUDET 
Makroflex Cleaner tuoreen ja vielä kovettumattoman PU-
vaahdon, liima- ja maalitahrojen poistamiseen esimerkiksi 
ikkunanpuitteista, ovista, ovenkarmeista ja työkaluista. 
Sopii myös liimojen puhdistamiseen sekä rasvan poistoon 
metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa. Te-
hokkaasti puhdistava puhdistusaine sopii erinomaisesti 
myös PU-pistoolin puhdistamiseen sekä sisä- että ulko-
puolelta. 

 
KÄYTTÖOHJE 
Käyttölämpötila 

▪ Käyttölämpötila +5 °C – +30 °C, 
▪ pakkauksen lämpötila +5 °C – +30 °C.  

Käyttö 
▪ Ravistele purkkia napakasti 15–20 kertaa ennen 

käyttöä. 
▪ Kiinnitä suutin venttiiliin ja suihkauta puhdistusainetta 

vielä kovettumattoman poistettavan vaahdon päälle.  
▪ Anna puhdistusaineen vaikuttaa hetki ja pyyhi pois 

kuivalla liinalla.  
Puhdista PU-pistooli sisäpuolelta kiinnittämällä 

puhdistusainepullo pistooliin ja pitele samalla pistoolia 
toisessa kädessä ja käännä pystysuorassa olevaa 
pakkausta toisella kädellä.  

  

▪ Käännä pistooli puhdistuainepulloineen 
käyttöasentoon (ylösalaisin) vasta sitten, kun 
puhdistuaine on kiinnitetty pistooliin.  

▪ Paina liipaisinta, kunnes suuttimesta tuleva neste on 
läpinäkyvää.  

▪ Anna tuotteen vaikuttaa hetki ja jatka sitten 
suihkuttamista. 

▪ Puhdista myös kierteet. 
Varmista pistoolin pitkä käyttöikä ja moitteeton toiminta 
puhdistamalla pistooli 2–3 kuukauden välein. 

 

KÄYTTÖAIKA  SÄILYTYS JA KÄSITTELY 
Parasta ennen 36 kk. Tuote säilyy parhaiten +5C – +25C 
lämpötilassa. Yksittäisten pakkausten kuljettaminen 
henkilöautossa: Kuljeta tuote asianmukaisesti suojatussa 
pakkauksessa ja aina tavaratilassa. Älä kuljeta pakkauksia 
matkustamossa. 

 
Tarkista säilytys- ja käyttöohjeet erikseen. 

 
PAKKAUS 
500/650 ml. 

 
ENSISIJAINEN KÄYTTÖ 

▪ Tuoreen ja vielä kovettumattoman PU-vaahdon 
poistaminen työkaluista ja pinnoilta. 

▪ Kovettumattomien vaahtotahrojen poistaminen 
pinnoilta. 

▪ PU-pistoolin puhdistaminen sisä- ja ulkopuolelta 
heti käytön jälkeen. 

▪ Suutinten (muoviputket) ja venttiileiden puhdis-
tus. 

 
HUOMIO! Tuotetta ei saa käyttää jo kovettuneen PU-vaah-
don poistamiseen! Tuote voi vahingoittaa lakattuja tai maa-
lattuja pintoja ja tekstiilejä sekä muoveja! Tuotteen suihkut-
tamista puhtaalle pinnalle on vältettävä. 

 
OMINAISUUDET 
Nestepakkaus   500 ml 

 
Lisätietoja tuotteen turvallisesta käsittelystä ja jätteiden la-
jittelusta löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
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