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FOAM’N’CLEAN POWER P100  

Czyścik do piany poliuretanowej 

 

KARTA TECHNICZNA 

SB PROF P100 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Rozpuszcza pozostałości i zabrudzenia  

po świeżej pianie jedno i dwuskładnikowej  

- Niezbędny do regularnego czyszczenia  

i serwisowania pistoletów do spieniania piany 

poliuretanowej 

- Natychmiastowe działanie 

 

OPIS PRODUKTU 

FOAM’N’CLEAN POWER P100 to środek czyszczący w 
aerozolu na bazie acetonu, do rozpuszczania pozostałości i 

zabrudzeń ze świeżej piany poliuretanowej  

 

ZASTOSOWANIA 

• Czyszczenie pistoletów do aplikacji piany 

montażowej poliuretanowej 

• Czyszczenie narzędzi i otoczenia z zanieczyszczeń 

świeżej piany poliuretanowej 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza aceton 

Temperatura aplikacji  +10°C do +35°C  

Ciężar właściwy 0,781 g/ml 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Pojemnik przed użyciem energicznie wstrząsnąć. W celu 

wyczyszczenia wnętrza pistoletu, opróżnić przykręcony do 

pistoletu pojemnik z pianą i zdemontować go. Następnie 

nakręcić czyścik, nacisnąć kilkakrotnie cyngiel i odczekać, 

aż środek zacznie działać. W wypadku starych 

zanieczyszczeń zaleca się pozostawić czyścik nakręcony na 

pistolet przez kilka godzin. Przed jego zdemontowaniem 

jeszcze raz przeczyścić dokładnie pistolet naciskając 

kilkakrotnie na spust pistoletu. W pozostałych przypadkach, 

gdy zachodzi potrzeba rozpuszczenie pozostałości piany z 

powierzchni lub odzieży, należy wpierw nałożyć rozpylacz 

na głowicę z zaworem, a następnie lekko spryskać 

zabrudzone miejsca. Odczekać, aż środek zacznie działać, 

a następnie wytrzeć suchą ściereczką lub papierem.  

 

UWAGI 

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w 

karcie bezpieczeństwa produktu. Uwaga! Produkt zawiera 

aceton i działa agresywnie na wiele tworzyw. Rozpuszcza 

styropian, poliuretan, styrodur itp. Może matowić 

powierzchnie z PCW. Przy materiałach wrażliwych lub 

nieznanego typu, syntetykach, konglomeratach, 

laminatach przeprowadzić test w mało widocznym miejscu 

i sprawdzić wpływ produktu na powierzchnię. Produkt 

rozpuszcza świeżą pianę poliuretanową. Zapewnić 

skuteczną wentylację. Utwardzoną pianę można usunąć 

tylko mechanicznie. Niewielkie resztki utwardzonej piany 

można usunąć za pomocą specjalnego środka Den Braven 

PUR-Kill Rozpuszczalnik do piany PU. Rozpuszczona piana 

może także odbarwić lub poplamić podłoże. Szczególną 

ostrożność zaleca się przy czyszczeniu odzieży. Aby uniknąć 

tego typu problemów, w zamian zastosować specjalne 

ściereczki czyszczące Bostik Cleaning Wipes T150.  

 

OKRES TRWAŁOŚCI 
24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie 

zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w 

temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić puszkę przed 

uszkodzeniem mechanicznym (pojemnik pod ciśnieniem). 

Produkt odporny w transporcie do -15°C. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR RODZAJ 

BOK208802 500 ml / metalowa puszka 
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Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 

papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 

doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 
nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 

wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 

Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 

test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 

aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 

naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 

Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 

wyczerpującego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61 89 61 740 

http://www.bostik.pl/

