
 

 

Tytan Professional  

Czyścik do utwardzonych pian poliuretanowych 
 
 
Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści utwardzoną piankę 
Poliuretanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni : PVC, drewno 
kamień, dachówki, beton, epoksydowe, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, ręce itd. O bardzo 
szybkim działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni. 
 
 

Zalety 

 łatwy i wygodny w użyciu 

 szybki czas reakcji (już po 3 minutach)

 nie pozostawia śladów

 nie niszczy powierzchni
 przyjazny dla ludzi i otoczenia


 doskonała przyczepność do większości 

materiałów



Zastosowanie 
 Usuwanie utwardzonej 

piany poliuretanowej z 
większości rodzajów 
powierzchni 
stosowanych w 
budownictwie

 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

  
Spryskać preparatem pozostałość utwardzonej piany. 
Po spryskaniu utwardzonej piany preparatem należy 
odczekać do ok. 3 minut, przetrzeć szmatką lub 
szczoteczką z twardym włosem. Jeżeli zabrudzenie nie 
ustąpi należy powtórzyć czynności. W przypadku 
grubszej warstwy usunąć grubszą warstwę piany np. 
nożykiem pozostawiając cienką powłokę poliuretanu i 
ponownie spryskać pozostałość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGRANICZENIA STOSOWANIA  

 UWAGA! Produkt usuwa zaschniętą pianę 

poliuretanową a nie resztki izocyjanianu 

(utwardzacze do pianki: najczęściej brązowa, 

żółta lub brunatna substancja o konsystencji 

plastiku: niezwykle trudna do rozpuszczenia). 

 Przed użyciem preparatu dokonać próby na 
niewidocznym miejscu! Zachować ostrożność 
na powierzchniach lakierowanych. 

 Nie wcierać preparatu w powierzchnię 
czyszczoną! 




PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
Produkt zachowuje swoją przydatność do użycia w 
ciągu 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że 
jest przechowywany w oryginalnych opakowaniach w 
suchym miejscu o temperaturze +5°C do +25°C. 
Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują 
się w karcie bezpieczeństwa produktu.  

 
         

 
Dostępna pojemność Opakowanie jednostkowe Ilość sztuk w kartonie Indeks kod EAN 

100ml butelka 12 CZT-PI-UTW-010 590 2120 11262 3 
 
  

Data sporządzenia 20.06.2015 
 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników 
tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.



 

  

  

         

 


