
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
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BISON
® 

GUN&FOAM CLEANER 
Solutie pentru curatat spuma
 

 
 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Solutie pentru curatarea si indepartarea 
petelor proaspete de  spuma. Indicat pentru 
toate tipurile de spuma. Potrivit si pentru 
curatarea pistoalelor de spuma si a 
aplicatorului tuburilor de spuma. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Este ideal pentru curatarea urmelor  
proaspete de spuma. Indicat pentru toate 
tipurile de spuma si pentru curatarea 
pistoalelor de spuma si a aplicatoarelor 
tuburilor de spuma. 
 
PREGATIRE 
Conditii de aplicare: A se utiliza la 
temperaturi cuprinse intre +5ºC si +30ºC. 
Siguranta in utilizare: Este recomandat ca 
in timpul folosirii spray-ului Bison Gun & 

Foam Cleaner, sa purtati manusi, ochelari si 
imbracaminte de protectie. 
 
APLICARE 
Pentru a utiliza spray-ul, insurubati duza rosie 
pe aplicatorul de spuma. Solutia va dizolva 
spuma neintarita de pe tevusca cu care s-a 
aplicat spuma. Stergeti apoi cu o laveta. 
Pentru a curata pistolul, indepartati aerosolul 
de spuma din pistol. Apasati tragaciul pentru 
a elibera presiunea din pistol. Pulverizati 
Solutia Gun &Foam Cleaner pe adaptorul 
pistolului pentru a indeparta reziduurile 
ramase. Scoateti duza rosie si insurubati 
Gun&Foam Cleaner cu susul in jos pe arma. 
Declansati pentru cateva secunde. Agitati 
Gun&Foam Cleaner timp 10 secunde. 
Repetati pana cand lichidul care iese din 
pistol este transparent. 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: solvent organici 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
36 de luni de la data fabricatiei. Depozitati in 
pozitie verticala in ambalajul original, la 
temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. A 
nu se expune la temperaturi sub +50°C. 
 
 

mailto:office@temad.ro

