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TYTAN PROFESSIONAL  

UNIVERZÁLIS PURHABTISZTÍTÓ 

A TYTAN PROFESSIONAL univerzális purhab tisztító – 
sokoldalú hatóanyag, amely eltávolítja a még meg nem száradt 
poliuretán habokat és ragasztókat. A termék nélkülözhetetlen a meg 
nem száradt habok eltávolításához, a szelepek tisztításához, és a 
beépítéshez, tömítéshez használt habok adagolópisztolyainak 
tisztításához. 

ELŐNYEI 
• kiválóan eltávolítja a meg nem száradt poliuretán habokat 

és ragasztókat  
• semmivel nem helyettesíthető az adagolópisztolyok 

tisztításánál 
• semmivel nem helyettesíthető az adagolópisztolyos flakonok 

szelepeinek tisztításánál 
• többször felhasználható 
• könnyen alkalmazható 
• hosszú lejárati idő – 36 hónap 
• környezetbarát – ózonkímélő hajtóanyag, CFC és HCFC 

mentes 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK 
- az adagoló részek külső és belső felületeinek 

tisztítása, a problémamentes használat érdekében 
- a legtöbb egykomponensű felhasználás esetén 

feloldja a még meg nem keményedett poliuretán 
habokat és ragasztókat 

NORMÁK 
A TYTAN purhab tisztító az ISO 9001 szabványnak megfelelően készül. 

TCHNIKAI ADATOK 
Űrtartalom:  500 ml 
Oldószer:  aceton 
Hajtóanyag: propán-bután 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Kézi felhasználás: Rögzítsük a mellékelt spray fejet az oldószeres flakonhoz! Szórjuk az oldószert a 
purhab illetve ragasztóanyag foltokra! A szennyeződést száraz ruhával távolítsuk el! 
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Pisztolyos felhasználás: Csavarjuk le a purhab flakonját az adagolófejről! Nyomjuk meg a pisztoly 
ravaszát, hogy a hab maradékát eltávolítsuk! Rögzítsük a mellékelt spray fejet az oldószeres flakon 
szelepéhez és fecskendezzük a purhab flakon szelepére, illetve a pisztoly adapterére! Ezután távolítsuk 
el a fejet, és csavarjuk a pisztolyt az oldószeres flakonra! Húzzuk meg a pisztoly kioldógombját 
többször! Addig ismételjük, amíg a pisztoly tökéletesen tiszta nem lesz! 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 
 

Termékkód 
 

Űrtartalom  
 

Csomagolás 
 

Db/doboz 
1 EUR-raklapra jutó standard 

darabszám 
0359 500 ml Flakon  12 780 

A tárolási idő a gyártás dátumától számított 36 hónap, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyiségben, távol 
minden tűzforrástól.  
Tárolási hőmérséklet: +5°C - +30°C-ig. A tisztítószert tartalmazó flakonokat tilos +40°C-nál magasabb 
hőmérsékleten tárolni. 

Szárazföldi szállítás: 
ADR/RID osztály 2.1 Bárcák /5 F Gázok 

Figyelmeztető tábla Aeroszol UN 1950 

Tengeri szállítás: 
IMGD : 2 2.1 osztály UN 1950 

Szennyező anyag EMS 2-13 MFAG 4.2 
Technikai elnevezés Aeroszol gyúlékony 

Légi szállítás: 
ICAO / IATA 6.1 osztály UN 1950 

Technikai elnevezés Aeroszol III csomagolási típus 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS: 

 
Biztonság.Összetétel:Aceton (EU-szám 200-662-2), propán (EU-szám 200-827-9)/ bután (EU-szám 203-448-
7). BIZTONSÁG: R36 Szemizgató hatású. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését 
okozhatja. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. 
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz kell fordulni. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti 
hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt 
lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó.- Tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem 
kerülhet.  Biztonsági adatlap a Selena Hungária Kft.-nél elérhető. Az újrahasznosítás az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően.  

F+ Fokozottan tűzveszélyes        
Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló.  Mindazonáltal, 
mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a 
vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek 
személyreszabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a 
termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon 
tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy 
hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a 
felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos 
úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.  
 


