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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

 
Productnaam: IVANA PUR REINIGER  
 
Code: 42069  
             
Gebruik: Actief middel voor het verwijderen van vers purschuim, lijm, was, olie, vet, enz. 

                                              
Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  

 
 

2. Beschrijving. 

 
Ivana pur reiniger is een zeer actief middel voor het verwijderen van vers, niet uitgehard 
polyurethaanschuim (purschuim), lijm, was, vet, olie, enz. Zowel voorzien van een vernevelaar als 
een nbs aansluiting voor het reinigen van purpistolen. Verpakt in spuitbus 400ml.  

 

 
 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                          Verwijderen van vers polyurethaanschuim, vet, lijm, olie, enz. 
Gebruik: Voor het reinigen van boven genoemde resten op gereedschap en  
                                              doseerpistolen.                                                                        
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 5 °C  tot  + 30 °C   
Productkenmerk:          Eenvoudige applicatie, uitstekende reiniger voor doseerpistolen, verwijdert 
                                              vers purschuim. 
 
Basis:                                     Aceton 
VOS-gehalte:                         100% w/w 
Kleur:                                     Transparant 
Geur:                                      Karakteristiek  
Soortelijke massa bij 20 °C:   0,79 gr/ml 
Spuit opbrengst:                     2 gr/sec 
Dampdruk bij 20 °C:               3-4 bar 
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4. Applicatiegegevens. 

 
Verwijderen vers purschuim  
Plaats de spraydop/ vernevelaar op het ventiel van de bus. De bus rechtop houden het de resten schuim 
in ruime mate bespuiten. Enkele minuten laten inwerken en daarna het schuim verwijderen. Indien nodig 
de behandeling herhalen.  
 
Reinigen doseerpistool  
De spuitbus op de adapter van het doseerpistool schroeven (de vernevelaar niet plaatsen) en de trekker 
van het pistool meerdere malen overhalen zodat het zich vult met de Pur reiniger en er geen schuim 
meer uit het pistool komt. Laat de Pur reiniger ongeveer 10 minuten inwerken en spuit vervolgens het 
pistool nogmaals door. 

 
 

5. Gebruiksaanwijzing. 

 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Gelakte en kunststof onderdelen kunnen gevoelig zijn voor  
Pur Reiniger. Altijd eerst een proef plaatsen!  

 
 

6. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
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