
 

   
  

 
 

 

Kaikki tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja tarkkoja. Suosittelemme kuitenkin, että tuote testataan ennen käyttöä sopivuuden 

varmistamiseksi. Huomaa, että paikalliset ilmasto-olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen suoritustasoon. Meidän tai meidän edustajiemme tai jälleenmyyjiemme 

esittämät suositukset tai ehdotukset eivät sisällä minkäänlaista suoraan tai implisiittisesti esitettyä takuuta. Kaikki tässä tietolehdessä esitetyt tiedot ovat voimassa 

tietolehden päiväyksestä alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tiedot. Varmista Normetin paikallisesta toimipisteestä, että käytössäsi on uusin versio.  
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TamPur-puhdistusaineet 

Polyuretaanin poistoaineet 

KUVAUS 

Normet valmistaa kahta puhdistusainetta. 

 

TamPur Ecoclean on haihtumattomista, kloridittomista ja 

myrkyttömistä orgaanisista liuottimista koostuva seos, 

joka on tarkoitettu Normetin polyuretaanituotesarjan 

aineita käyttäneiden laitteiden puhdistamiseen ahtaissa tai 

maanalaisissa tiloissa. 

 

TamPur Cleaner on haihtumattomasta liuottimesta ja 

voiteluaineesta koostuva seos, joka on tarkoitettu 

Normetin polyuretaanituotesarjan aineita käyttäneiden 

laitteiden puhdistamiseen. 

 

TÄRKEIMMÄT EDUT 

TamPur Ecoclean 

 Syttymätön 

 Kloriditon 

 Vaaraton liuotin 

 Alhainen haihtuvuus helpottaa työntekijöiden työtä 

 

TamPur Cleaner 

 Syttymätön 

 Erittäin tehokas 

 Voiteleva 

 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA 

 TamPur-tuotesarjan aineita käyttäneiden laitteiden 

puhdistaminen 

 Vuotaneen tai yli valuneen aineen poistaminen 

pinnoilta 

 Huuhteluaineena injektointipumppujen valmistelussa 

 

TEKNISET TIEDOT 

 TamPur 

Ecoclean 

TamPur 

Cleaner 

Ulkonäkö Kirkas Kirkas 

Tiheys 1,09 1,2 

Viskositeetti  10 mPa·s 20 - 30 mPa·s 

Jäätymispiste < – 50°C - 50°C 

Leimahduspiste 99°C > 150°C 

Myrkyllinen Ei Kyllä 

 

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-

olosuhteissa tehtyihin testeihin. 

 

 

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 

Järjestelmä on voideltava ja siitä on poistettava vesi 

huolellisesti ennen injektointia täyttämällä pumput valitulla 

TamPur-puhdistusaineella. 

 

Puhdistusaine on poistettava ennen kuin järjestelmä 

täytetään hartsilla. 

 

Kun injektointi on tehty, puhdista kaikki hartsin kanssa 

kosketuksissa olleet työkalut ja pumput valitulla TamPur-

puhdistusaineella. Tämä on tehtävä ennen kuin hartsi 

kovettuu. Pumput on puhdistettava kierrättämällä niissä 

puhdistusainetta vähintään 2 minuutin ajan, minkä jälkeen 

toimenpide on toistettava tuoreella puhdistusaineella. 

 

Tuote ja muut jätteet on hävitettävä paikallisen 

lainsäädännön mukaisesti. Katso yleiset suositukset 

käyttöturvallisuustiedotteesta. 

 

Jos tapahtuu vuoto tai jokin muu tuotteeseen liittyvä 

onnettomuus, katso ohjeet tuotteen 

käyttöturvallisuustiedotteesta tai ota suoraan yhteys 

Normetin paikalliseen edustajaan, jos sinulla on kysyttävää. 

 

Käytä aina kuhunkin työhön soveltuvia suojavarusteita, 

jotka täyttävät paikallisten määräysten ja ohjeiden 

vaatimukset. 

 

PAKKAUSKOKO 

TamPur Cleaner ja TamPur Ecoclean toimitetaan 5, 20 ja 

200 kg:n tynnyreissä. Pakkauskoko voi vaihdella 

paikallisten määräysten ja vaatimusten mukaan. 

 

VARASTOINTI 

TamPur-puhdistusaineet on säilytettävä kuivassa tilassa 

huoneenlämmössä (vähintään 10 °C ja enintään 38 °C) ja 

suojassa suoralta auringonvalolta. Näissä olosuhteissa 

varastoidun avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 

yksi vuosi. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 

TamPur-puhdistusaineita saa käyttää vain ohjeiden 

mukaisesti. Suosittelemme, että käyttöturvallisuustiedote 

luetaan huolellisesti ennen aineen käyttöä. Noudata 

suojainsuosituksiamme erittäin tarkasti oman 

turvallisuutesi takia. Käyttöturvallisuustiedotteen saat 

pyytämällä sitä Normetin paikalliselta edustajalta. 


