
  

 

VARISTONE BV - Postbus 120 - 7070 AC Ulft - www.varistone.nl 

 

Varistone PU Gun Cleaner 

 

Omschrijving: 
VARISTONE PU Gun Cleaner is een krachtige 

reiniger en ontvetter met snelverdampende 

eigenschappen. 

VARISTONE PU Gun Cleaner vervliegt snel en laat 

geen residu achter.   

VARISTONE PU Gun Cleaner is de vervanger van 

aceton, mek, tri, thinners en andere 

milieubelastende reinigers.  

  

Toepassing: 
VARISTONE PU Gun Cleaner is speciaal ontwikkeld 

voor het efficiënt en veilig reinigen van niet 

uitgeharde resten VARISTONE PU Fix in/op de 

VARISTONE PU Gun. 

 

Verwerking: 
Zorg ervoor dat de bus Varistone PU Fix volledig is 

leeg gespoten voordat u deze losschroeft van de 

Varistone PU Gun ! 

VARISTONE PU Gun Cleaner op het pistool 

schroeven en royaal doorspuiten tot er geen 

lijmresten meer uit het pistool komen.  

Eventueel niet uitgeharde lijmresten kunnen 

verwijderd worden door de bijgeleverde 

spuitnippel op de PU Gun Cleaner te monteren, 

waardoor deze te gebruiken is als spuitbus. 

Draag hierbij geschikte handschoenen en reinig het 

pistool alleen op plaatsen waar niet uitgeharde 

lijmresten en reiniger geen schade aan kunnen 

richten. 

 

Verpakking: 
NBS Spuitbus van 500 ml (12 per doos) 

 

Opslag: 
Koel en droog bewaren  

 

 

 

Houdbaarheid: 
Zie onderzijde spuitbus 

In ongeopende, originele verpakking tenminste  

12 maanden (bij temperatuur tussen 5ºC en 25ºC) 

 

Veiligheid/afvalverwijdering: 
Zeer licht ontvlambare aerosol 

Irriterend voor de ogen en de huid.  

Giftig voor in het water levende organismen, bevat 

stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu.  

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 

veroorzaken. 

Buiten bereik van kinderen bewaren.  

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet 

roken. 

Spuitnevel niet inademen.  

Aanraking met de ogen vermijden.  

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen.  

Draag geschikte handschoenen.  

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken.  

Deze stof en de verpakking naar 

inzamelpunt voor klein chemisch afval brengen. 

 

Waarschuwing: 
Houder onder druk.  

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan 

een hogere temperatuur van 50 C.  

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  

Niet spuiten in de richting van een vlam of 

gloeiend voorwerp. 

 


