
SKUPINA

 - PR-S
Speciální čisticí prostředek ve spreji pro odstraňování nevytvrzených 
polysulfidových těsnicích hmot z aplikačních nástrojů, pracovního nářadí 
a pro odmašťování podkladů

Použití
PROXAN® – PR-S se používá na čištění kovových nástrojů, ke kterým přilnuly nevytvrzené zbytky těsnicí 
hmoty PROXAN®. Nářadí se nastříká čističem a zbytky se odstraní hadrem. Při použití čističe na plastové 
díly nebo díly s povrchovou úpravou zkontrolujte, zda není poškozen plast nebo povrch. Při použití čisticího 
prostředku vytvrzené zbytky hmoty nebobtnají. Zbytky lze poté mechanicky odstranit.
Pryžové součásti, jako jsou těsnění, se do čističe PROXAN® – PR-S nevkládají, protože se stanou v důsledku 
bobtnání nepoužitelné. Pryžové součásti nechte v kontaktu s čističem pouze krátce. Čisticí prostředek je také 
vhodný k čištění a odmašťování spár.

®

Balení
400 ml sprej v plechovce 12 ks/krabice

Skladování
Nádoby udržujte řádně uzavřené a skladujte na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem, 
teplými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.
Chraňte před slunečním zářením.
Nádoby by měly být přístupné pouze oprávněným osobám.

Bezpečnostní informace
PROXAN® – PR-S je hořlavý a odmašťuje pokožku. Při práci s čisticím prostředkem noste ochranné brýle a 
vhodné ochranné rukavice. Zajistěte dostatečné větrání. Neprovádějte čištění v blízkosti zdrojů tepla. 
Zákaz kouření. Další informace naleznete v našem bezpečnostním listu. 

Likvidace
PROXAN® – PR-S se nesmí dostat do kanalizace nebo do vodních zdrojů. Nádoby musí být speciálně 
zlikvidovány jako nebezpečný odpad v souladu s kódem odpadu 16 05 04 (plyny v tlakových nádobách a 
použité chemikálie; plyny obsažené v nebezpečných látkách v tlakových nádobách…).
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Upozornění
Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a dosavadních zkušeností. Tento seznam 
nemusí být úplný. Měnící se okolnosti během používání, různé pracovní podmínky při používání a na 
staveništi, jako i velké množství možných materiálů, vylučují jakoukoli odpovědnost za tyto informace. 
Nejlepší ochrany proti možným poruchám dosáhnete provedením vlastních testů pro zamýšlenou aplikaci.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost 
amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.
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Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

www.dga.de

Centrální prodej

Německo

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

Bratislavská 2808 690 02 Břeclav

+420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

www.biguma.cz


