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Orbafoam LIMPADOR Espuma PU 

  
Um produto de múltiplos usos concebido para eliminar espumas de poliuretano sem cura ou 
adesivos. É útil para limpar as válvulas das latas e pistolas aplicadoras de espumas de 
poliuretano. Este limpador é excelente para desengordurar as superfícies metálicas antes 
da aplicação de silicones e poliuretano. O limpador é fabricado ao abrigo das exigências da 
norma ISO 9001: 2008. 
  
 
O limpador de espuma ORBAFOAM é um produto concebido para eliminar espuma de 
poliuretano fresca, antes da cura, e adesivos. É útil para a limpeza de válvulas, pistolas e 
aplicadores de cânula de espuma PU. A boquilha de pulverização acoplável faz o trabalho 
rápido e fácil, tanto para uso manual como com pistola. 
 

 Excelente para a eliminação de espumas de poliuretano, antes da cura, e de 
adesivos. 

 Limpa as válvulas, cânulas e pistolas. 

 Boquilha de pulverização, quer manual, quer com pistola. 

 Longa vida útil – 36 meses. 
  
 

USO 
  
 1. APLICAÇÃO MANUAL 
Fixe a boquilha de pulverização fechada na válvula do limpador. Borrife a válvula da lata e 
as nódoas frescas de espuma de poliuretano ou adesivo com o limpador. Remova as 
nódoas com um pano seco. 
  
 2. PISTOLA DE APLICAÇÃO 
Desatarraxe a lata de espuma / adesivo da pistola. Prema o gatilho da pistola para eliminar 
os resíduos de espuma. Fixe a boquilha de pulverização fechada na válvula do limpador. 
Borrife o produto limpador na válvula da lata e no adaptador da pistola. Retire a boquilha e 
aparafuse a lata do limpador na pistola. Prema o gatilho da pistola várias vezes. 
  
 3. NOTAS / RESTRIÇÕES 
 Elimina apenas restos de adesivos e espumas de poliuretano antes da cura. 
 O limpador tem um efeito destrutivo sobre o poliestireno, PVC e outros plásticos. Antes 

de o utilizar, experimente o limpador numa superfície. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

V01 2010.12.09                                                                                                                                                 2 / 2 

 

  

 DADOS TÉCNICOS 
  

 Parámetro (+23°C/50% RH) Valor 
Tamanho da embalagem 650 
Valor nominal [ml] 500 
Solvente acetona / álcool isopropílico / acetato de etilo 
Propulsor propano / butano / isobutano 

  
  

 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E SEGURANÇA 
  
Tem uma vida útil garantida de 36 meses a partir da data de fabricação, quando 
armazenado em local seco e fresco, nas latas originais, e distante de uma fonte de calor. 
Temperatura de armazenamento: entre +5°C e +30°C. Não é permitido armazenar latas de 
limpador a temperaturas superiores a 50°C. Não guarde a espuma no compartimento de 
passageiros. Deve ser apenas transportada em porta-bagagens. 
A informação detalhada do transporte está incluída na ficha técnica de segurança do 
material (FTSM). 

 
 
Todas as informações escritas ou orais, recomendações e instruções são baseadas no 
nosso conhecimento, testes e experiências, de boa fé e de acordo com os princípios do 
fabricante. Cada usuário deste material irá garantir, tanto quanto possível, incluindo a 
verificação do produto final sob as condições mais adequadas para a adequação dos 
materiais fornecidos para o fim pretendido. O fabricante não será responsável por quaisquer 
consequências decorrentes do uso inadequado de materiais. 


