
 

1 / 2 
 

 
 
 

PU CLEANER 
PU REINIGER 
TECHNISCH DATABLAD 

 
 

TACKMASTERS BV 
Veenderveld 56, 2371 TW, Roelofarendsveen 

+31 (0) 318 240 130 | sales@tackmasters.nl | www.tackmasters.com 
 
 
Tackmasters PU Cleaner is een effectief snelwerkend reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor reinigen van 
gereedschappen en ondergronden welke verontreinigd zijn met PU vlekken en resten. Verwijderd zowel 1 als 2 
componenten niet uitgehard PU-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken. Tackmasters Gun Cleaner PU 
reiniger is tevens te gebruiken voor het inwendig reinigen en doorspoelen van alle type PUR-pistolen. Perfect 
handmatig te vernevelen met verstuiver en uitstekend te doseren met PUR-pistool door NBS aansluiting. 
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.   
 
BASIS  
Acetone 
 
VOORDELEN 
- Zeer vluchtig 
- Eenvoudig te verwerken 
- Verwijderd, reinigt en ontvet 
- Reinigt zowel ondergrond als gereedschap 
- Universele aansluitingen voor zowel pistool als met de hand te gebruiken 
 
BEPERKINGEN 
Ongeschikt voor oplosmiddelgevoelige ondergronden. Ondergronden vooraf testen op gevoeligheid.  
 
TOEPASSINGSGEBIED  
Tackmasters Gun Cleaner PU reiniger is geschikt voor het verwijderen van 1 en 2 componenten PU vlekken en 
resten op ondergronden en gereedschappen. 
 
VERWERKING 
Aanbrengtemperatuur +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Verwerkingstemperatuur bus 
+5°C tot +40°C. Voor gebruik de bus ca. 10-20x krachtig schudden.  
 
Gebruik als pistoolreiniger: Verwijder PUR-bus van het pistool, Tackmasters Gun Cleaner PU reiniger 
aanbrengen, pistool enkele malen doorspoelen, goed laten inwerken, daarna nogmaals doorspoelen. Verwijder 
Tackmasters Gun Cleaner PU reiniger, maak schroefdraad pistooladapter schoon / droog, deze daarna invetten 
met vaseline-, silicone- en / of PTFE-spray om eventuele verkleving tegen te gaan. 
 
Gebruik als purschuimreiniger: Plaats de verstuiver op het ventiel, bus in de juiste spuitrichting houden en 
verstuiver indrukken. Tackmasters Gun Cleaner PU reiniger even laten inwerken en daarna grondig 
schoonmaken met een droge doek of papier. 
 
VERPAKKING  
Aerosol 500 ml 
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KLEUR 
Kleurloos  
 
VEILIGHEID 
Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en 
omstandigheden. Lees daarnaast voor gebruik het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in 
acht. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl  
 
HOUDBAARHEID  
In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits 
bewaard op een droge, koele plaats en bus rechtop opgeslagen. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens 
transport. 
 
 

EIGENSCHAP SPECIFICATIE 
Basis Acetone 
Kleur Kleurloos  
Drijfgas (H) CFK, HFK en HCFK vrij.  
Dichtheid 0.785 

 


