
BESKRIVNING AV PRODUKT
Lösningsmedel i trycksatt behållare för rengöring av Bostik Fogskumpistol.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsedd för rengöring av Bostik Fogskumpistol och för borttagning av ej härdat fogskum.

ARBETSBESKRIVNING
Skruva fast behållaren med rengöringsvätska på pistolen. Tryck försiktigt på avtryckaren.  Låt rengöringsvätskan verka i 1-2 minuter.  
Tryck på avtryckare på nytt och låt rengöringsvätskan strömma igenom pistolen tills alla skumrester har avlägsnats. OBS! Pistolen 
får ej tagas isär! Härdat skum på pistolens utsida avlägsnas mekaniskt. Använd inte vassa verktyg.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd typ A2.  Tryckbehållaren får 
ej utsättas för temperatur över +50°C. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.

Version: 2020-03-24

PRODUKTDATABLAD
RENGÖRINGSVÄTSKA



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Färg Ofärgad

Konsistens Flytande

Drivgas Koldioxid

Lagringstid Minst 1 år

Brandfarligt Ja

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.

KONTAKTA OSS


