FROTH-PAKTM
POLIURETANO
PUTŲ SISTEMA
FROTH-PAK™ 180 ir
FROTH-PAK™ 600
Instrukcijos
PUTŲ RINKINIUOSE YRA:
FROTH-PAK™ 180:
2 plieno bakai su: izocianatu ir formuluotu polioliu
FROTH-PAK™ 600:
1 plieno bakas su: izocianatu ir formuluotu polioliu

DOZAVIMO PRIEDAI,
PARDUODAMI ATSKIRAI:

DĖMESIO
- Prieš naudodami FROTH-PAK™, 		
perskaitykite instrukcijas šiame lape ir
jomis vadovaukitės.
- Prieš naudodami FROTH-PAK™, perskaitykite
medžiagų saugos duomenų lapą.
- Naudokite FROTH-PAK™ tik sujungę su
INSTA-FLO™ dozatoriumi ir žarna.
- VISADA: Naudodami FROTH-PAK™,
užsidėkite apsauginius akinius, mūvėkite
apsaugines pirštines ir apsauginius
drabužius. Naudokite tik su tinkama
ventiliacijos ar kvėpavimo įranga. Kai
naudojate, laikykite produktą 24 °C ar
aukštesnėje temperatūroje.

1 PISTOLETAS, SUJUNGTAS SU ŽARNA:
- 1 INSTA-FLO™ dozatorius ir žarna
- 10 atsparių kryžminiam užteršimui kūgio formos
purkštukų antgalių
- 1 vazelino pakuotė
- 1 veržliaraktis
- Instrukcijos

+

Galima įsigyti įvairių kitaip purškiančių ir įvairiai dozuojančių putų
dozavimo antgalių.
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RINKINIO
PARUOŠIMAS
-

Naudokite veržliaraktį, esantį rinkinyje, INSTA-FLO™ dozatoriui / žarnai
pritvirtinti.
Pritvirtinkite žarnų jungiamuosius antgalius prie „A“ ir „B“ vožtuvų.
Veržliaraktis specialiai suprojektuotas taip, kad riestųsi ar lenktųsi, jeigu
daromas didelis spaudimas.
Užtepkite vazelino sluoksnį INSTA-FLO™ dozatoriaus vidinėje pusėje. Tai
palengvina dozatoriaus vidinės pusės valymą ir prailgina dozatoriaus tar
navimo trukmę.

Visiškai atsukite vožtuvus, kol pastebėsite cheminius komponentus
tekant permatomomis žarnomis – taip įsitikinsite,
kad susidarė srautas.

-

Išvalykite sistemą į atliekų konteinerį, spausdami INSTA-FLO™ dozatoriaus
gaiduką.
Cheminių komponentų srautai turi būti tolygūs, norint užtikrinti kokybiškas
putas. Kai ima purkšti tolygūs srautai, atleiskite gaiduką, išvalykite cheminių
komponentų nuosėdas iš dozatoriaus priekinės pusės švaria šluoste ir iš
naujo patepkite vazelinu.

Pasirinkite ir tvirtai įstatykite atsparų kryžminiam užteršimui antgalį į
INSTA-FLO™ dozatorių. Įsitikinkite, kad antgalis gerai pritvirtintas prie
dozatoriaus.

RINKINIO NAUDOJIMAS
-

Pakeiskite antgalį, jeigu nenaudojate daugiau kaip 30 sekundžių.
Antgalis nuimamas nuleidžiant geltoną stūmiklį, esantį INSTA-FLO™ doza
toriaus viršuje.
Laikykite INSTA-FLO™ dozatorių apie 20–60 cm nuo vietos, kur ketinate
purkšti. Atkreipkite dėmesį, kad pirma turi būti nuleidžiamas geltonas
saugos mygtukas ant gaiduko, kad gaidukas atsirakintų.
INSTA-FLO™ dozatorių judinkite nuosekliai pirmyn ir atgal, kai purškiate
putas.
Putos išsiplės ir pasidarys nelipnios po 30–90 sekundžių, o visiškai suki
etės per penkias minutes.
Rekomenduojama putas purkšti 4 cm ar mažesniais sluoksniais, kai
purškiamas vienas sluoksnis.
Pastaba. Jei putos įleidžiamos į uždarą ertmę, rekomenduojama prieš
kiekvieną įleidimą atlikti bandomąjį šūvį.
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TEMPERATŪRA
-

Temperatūros indikatorius ant bako nurodo bake esančių medžiagų temperatūrą,
o ne aplinkos temperatūrą.
Siekiant geriausių rezultatų, bake esančios medžiagos turi būti 24 °C arba šiltesnės.
FROTH-PAK poliuretano putos gali būti veiksmingai purškiamos esant šaltai oro temperatūrai arba ant vėsių darbinių 		
paviršių (bet aukštesnei nei užšalimo temperatūrai), jei rinkinio medžiagų temperatūra siekia bent 24 °C.

ŠALINIMAS
- Atidarykite cilindro vožtuvą, norėdami ištuštinti cilindrą ir visiškai išleisti slėgį.
- Ištuštintą cilindrą įdėkite į kartoninį pakelį ir pašalinkite pagal savo vietinius ir nacionalinius įstatymus bei reglamentus.
- Jei cilindrai grąžinami Fomicom nv, prašome išsaugoti originalią pakuotę ir pristatymo pranešime 			
paminėti šią informaciją:
				
- Tuščia pakuotė – grąžinama gamintojui
			
- Lege verpakking – terug naar producent
Tuščios Fomicom nv parduodamo produkto pakuotės grąžinamos nemokamai. Produkto liekanos bus pašalintos iš pakuotės ir už jas bus išrašoma sąskaita faktūra pagal kilogramą. Detalus pranešimas bus nusiųstas klientui.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
-

Jeigu purškimo tolygumas stipriai pasikeičia, pakeiskite antgalį.
Jei putos tinkamai nereaguoja, pakeiskite antgalį.
Jei problema išlieka, nuimkite antgalį ir purkškite dozatorių į atliekų konteinerį. Kad putos būtų kokybiškos, cheminių 		
komponentų srautai turi būti tolygūs. Jei srautai netolygūs, dozatorius yra užsikimšęs.
Uždarykite bako vožtuvą toje pusėje, kurioje srautas tinkamas, ir spauskite gaiduką iš visų jėgų 15 sekundžių.
Kai kamštis išvalomas, uždarykite visus bako vožtuvus. Išvalykite cheminio komponentų nuosėdas INSTA-FLO™ doza		
toriaus priekyje švaria šluoste ir iš naujo patepkite vazelinu. Uždėkite nenaudotą antgalį, atidarykite visus vožtuvus 		
ir atlikite bandomąjį šūvį į atliekų konteinerį.
Kai putos sukietės, patikrinkite jų kokybę. Jei problema vis dar išlieka, nebepurkškite putų.
Uždarykite cheminių komponentų vožtuvus, ištraukite naudotą antgalį ir sumažinkite cheminių komponentų srauto 		
slėgį pukšdami dozatorių į atliekų konteinerį. Lėtai atlaisvinkite žarnos jungtis prie bako vožtuvų. Nuvalykite cheminius 		
komponentus nuo gijų ir pakeiskite nauju INSTA-FLO™ dozatoriumi, sujungtu su žarna.
Jei pakeitus INSTA-FLO™ dozatorių, sujungtą su žarna, problema neišsisprendžia, susisiekite su savo Fomicom nv 		
atstovu arba vietiniu tiekėju ir pasikonsultuokite.
Jei putos yra netvirtos ar trapios, putose yra daug izocianato, o poliolio srauto pusėje susidaręs dalinis kamštis. Išvaly		
kite kamštį iš poliolio srauto pusės.
Jei putos yra minkštos ir panašios į košę, putose yra daug poliolio, o izocianato srauto pusėje susidaręs dalinis kamštis. 		
Išvalykite kamštį iš izocianato srauto pusės.

SAUGOJIMAS
-

-

Laikykite FROTH-PAK™ poliuretano putų cilindrus 15–25 °C temperatūroje, sausoje, švarioje patalpoje. Saugokite nuo 		
saulės ir aukštesnės kaip 50 °C temperatūros.
Iš dalies panaudoti rinkiniai: uždarykite vožtuvus, nuimkite panaudotą antgalį, užtepkite vazelino ant INSTA-FLO™ doza		
toriaus ir iš naujo uždėkite panaudotą antgalį.
Norėdami išvengti žarnų užsikimšimo, jeigu nenaudojote dozatoriaus savaitę ar ilgiau, aktyvuokite sistemą kelioms 		
sekundėms, atidarydami bako vožtuvus ir spausdami gaiduką be antgalio, kad išleistumėte du vienodus srautus į at		
liekų konteinerį. Taip išvalysite žanras ir sugrąžinsite slėgį. Procedūra turėtų būti atliekama kiekvieną savaitę, kai sistema 		
yra nenaudojama.
Iš naujo patepę vazelinu ir uždėję naudotą antgalį, galite toliau saugoti sistemą.
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GABENIMAS

GABENIMO MASĖS
FROTH-PAK 180

17 kg

FROTH-PAK 600 POLYOL

25 kg

FROTH-PAK 600 ISO

25 kg

Pistoletas, sujungtas su žarna

1,5 kg

Antgaliai (25 vienetai / krepšelyje)

0,5 kg

KROVINIO KLASIFIKACIJA
KELIAIS IR GELEŽINKELIU

JŪRA

ORU

Teisingas krovinio pavadinimas:
3500 suslėgtosios dujos, n.o.s.
Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano

Teisingas krovinio pavadinimas:
3500 suslėgtosios dujos, n.o.s.
Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano

Teisingas krovinio pavadinimas:
3500 suslėgtosios dujos, n.o.s.
Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano

Sunkvežimių / geležinkelių ADR: 2

IMCO klasė: 2.2

Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA)
Nr.: 2.2

Etiketė: 2

JT numeris: 3500

JT numeris: 3500

Pakavimo grupė: -

Etiketė: 2.2

Etiketė: NFG

Pavojaus kodas (Kemler): 20

EMS : 2-04

Pakavimo grupė: -

JT numeris: 3500

Pakavimo grupė: -

Pakavimo instrukcija keleiviui: 200

Jūros teršalas: N

Pakavimo instrukcija kroviniui: 200

ĮSPĖJIMAS IR PIRMOJI PAGALBA
-

-

Bakas veikiamas slėgio: saugokite nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50 °C temperatūros. Nedurkite ir nedeginkite 		
net ir po naudojimo.
Stenkitės neperpildyti uždarų erdvių. Reaguodami šie cheminiai komponentai plečiasi ir gali išvystyti tokią jėgą, dėl 		
kurios putos gali imti tekėti nekontroliuojamai, aptaškyti darbo vietą, galbūt ir darbuotoją.
Įkvėpus garų ar rūko, kurių koncentracija didesnė už leidžiamas ribas, gali išsivystyti kvėpavimo sistemos jautrumas. 		
Odos kontaktas su diizocianatais taip pat gali sukelti kvėpavimo sistemos jautrumą. Išsivysčius kvėpavimo sistemos 		
jautrumui, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos esant sąlyčiui su labai mažomis diizocianatų koncentraci		
jomis. Asmuo, kuriam kada nors buvo išsivystęs kvėpavimo sistemos jautrumas, neturėtų dirbti su šiomis sistemomis 		
bei būti šalia jų.
Priklausomai nuo galimo sąlyčio, kai kurios iš šių asmeninės apsaugos priemonių gali būti reikalingos: apsauginiai akiniai,
apsauginiai akiniai darbui su cheminėmis medžiagomis ar veido skydeliai, pirštinės, prijuostės ar darbo drabužiai, 		
avalynė, apsauginiai švarkai ir (arba) kelnės darbui su cheminėmis medžiagomis.
Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Saugokite nuo vaikų.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba jei jaučiatės prastai, nedelsdami kreipkitės į gydytojus ir parodykite jiems abiejų kom		
ponentų etiketes bei medžiagų saugos duomenų lapus.

Fomicom is a registered trademark of Fomicom nv | FROTH-PAK and INSTAFLO are trademarks of Dupont de Nemours, Inc.
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