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CARACTERISTICI

Ceresit TS 100 Premium Cleaner a fost conceput pentru 
curå†area pistoalelor de aplicare. Con†ine un gaz pro-
pagant, care respectå ultimele norme europene pentru 
protec†ia mediului înconjuråtor și nu dåuneazå stratului 
de ozon. Ceresit TS 100 Premium Cleaner îndepårteazå 
spuma neîntåritå. Este ambalat în tuburi de metal sub 
presiune prevåzute cu un inel de adaptare care se 
înșurubeazå la pistol. Pentru folosirea fårå pistol, tubul 
este prevåzut cu un cap tip spray. Aceastå func†ionalitate 
multiplå vine în întâmpinarea cerin†elor aplicatorilor 
profesioniști.

DOMENII DE UTILIZARE

Curå†area pistolului de aplicare este necesarå în 
urmåtoarele condi†ii:
• Când sunt întâmpinate dificultå†i în folosirea pistolului
•  Dacå pistolul nu a mai fost folosit pe o perioadå mai 

mare de o lunå
•  Când, dupå îndepårtarea tubului de pe pistol, tubul nu 

este înlocuit cu un altul

MOD DE UTILIZARE

Se recomandå cu stricte†e curå†area pistolului la intervale 
de 2-3 luni. Curå†area regulatå garanteazå func†ionarea 
de lungå duratå și fårå probleme a pistolului. Pistolul tre-
buie înșurubat foarte bine pe tub. Ceresit TS 100 Premium 
Cleaner nu poate fi folosit pentru curå†area spumei 
întårite! Poate distruge suprafe†ele låcuite, textilele și ma-
terialele plastice! A se evita pulverizarea pe suprafe†ele 
nepåtate. Solvent puternic!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚÅ

Con†ine acetonå. Iritant pentru ochi. Expunerea repetatå 
poate provoca uscarea sau cråparea pielii. Inhalarea va-
porilor poate provoca somnolen†å și ame†ealå. A nu in-
spira gazul/vaporii. A se evita contactul cu ochii. A se 
utiliza numai în locuri bine ventilate. În caz de contact cu 
ochii spåla†i imediat cu foarte multå apå. 
Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare și la 
temperaturi care depåșesc +50°C. Nu trebuie gåurit 
sau introdus în foc, chiar și dupå utilizare completå. Nu 
se pulverizeazå spre o flacårå deschiså sau material 

incandescent. A nu se låsa la îndemâna copiilor. A se 
påstra departe de orice flacårå sau surså de scântei – 
Fumatul interzis. Vaporii de produs sunt mai grei decât 
aerul și se pot acumula în spa†ii înguste sau mici, se pot 
deplasa la distan†e considerabile fa†å de sursa de incen-
diu și apoi se pot aprinde. 
Dacå e necesar solicita†i îngrijire medicalå. În caz de con-
tact cu pielea spåla†i cu multå apå și cu såpun. Trata†i pie-
lea afectatå cu o cremå regeneratoare. Schimba†i toate 
hainele contaminate cu produs.

DEPOZITARE

Temperatura de aplicare pentru acest produs este de 
min. +5°C. A nu se depozita la temperaturi mai mari de 
+50°C. Pentru o påstrare îndelungatå, evita†i depo zitarea 
la temperaturi de peste 25°C și sub -5°C. A se depozita 
în pozi†ie verticalå!

AMBALARE 

Flacon de 500 ml. 
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