
DESCRIERE

PΕΝΕCLEANER™ A PLUS este un solvent și un agent de curățare special formulat pentru materiale epoxidice și 
poliuretanice, de exemplu PENEPOX™ și PENECOAT™, materiale de etanșare poliuretanice, etc. Este utilizat ca 
diluant pentru acoperiri poliuretanice PENECOAT™.

RECOMANDAT PENTRU 

PΕΝΕCLEANER™ A PLUS poate fi utilizat ca diluant pentru sistemele de membrane lichide: 

 PENECOAT™ ELASTIC, PENECOAT™ CLEAR

PΕΝΕCLEANER™ A PLUS poate fi utilizat ca solvent de curățare pentru următoarele sisteme: 

PENECOAT™ CLEAR MAT FINISH, PENECOAT™ TOP CLEAR  
PENEPOX™-CS, PENEPOX™-W, PENEPOX™-SF ELASTIC, PENEPOX™-SF PRIMER 
PENECOAΤ POOL, PENECOAΤ SL 

AVANTAJE

Compatibilitate excelentă cu acoperiri poliuretanice monocomponente aplicate în stare lichidă 
Solubilitate excelentă 
 Ușor de aplicat - spray sau rolă

CARACTERISTICI TEHNICE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicare: Amestecați bine conținutul recipientului PΕΝΕCLEANER™ A PLUS, folosind un malaxor mecanic 
(burghiu de amestecare cu o baghetă de amestecare), înainte de utilizare. 

Rata de aplicare:

PENECOAT™ ELASTIC: Se toarnă și se amestecă bine 4 până la 8% (în greutate) PΕΝΕCLEANER™ A PLUS cu 
PENECOAT™ ELASTIC, folosind un mixer mecanic (burghiu de amestecare cu o baghetă de amestecare).

PENECOAT™ CLEAR: Se toarnă și se amestecă bine cantitatea dorită de PΕΝΕCLEANER™ A PLUS cu 
PENECOAT™ ELASTIC, cu ajutorul unui malaxor mecanic (burghiu de amestecare cu o baghetă de amestecare). 
Contactați PENETRON ROMÂNIA pentru detalii suplimentare cu privire la proiectul dumneavoastră.

CONSIDERENTE SPECIALE

Contactați PENETRON ROMÂNIA pentru informații suplimentare cu privire la proiectul dumneavoastră, la utilizare, 
la proporțiile de amestecare și la produsele care sunt compatibile cu PΕΝΕCLEANER™ A PLUS.

AMBALAJ

PΕΝΕCLEANER™ A PLUS este disponibil in recipiente de1 kg, 4 kg și 16 kg.

Tip Solvent poliuretanic 
Formă Lichid
Culoare Transparent
Densitate Approx.0,9 kg/L (62 lb/ft3) 
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GARANȚIE

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul ca produsele 
fabricate nu vor avea defecte şi se vor conforma standardelor şi vor conţine 
toate componentele în proporţie adecvată. În cazul în care oricare dintre 
produse este deficient, responsabilitatea Best Import Products Penetron se 
va limita la înlocuirea materialului ce se dovedeşte a fi defect. Best Import 
Products Penetron nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele 
întâmplătoare sau indirecte.
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN 
CEEA CE PRIVEŞTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN 
ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE 
GARANŢII EXPRIMATE SAU IMPLICITE.
Utilizatorul trebuie sa constate dacă produsul este potrivit necesităţilor 
proprii şi să îşi asume toate riscurile şi responsabilitatea aferentă.Utilizatorii 
trebuie să țina cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor 
tehnice ale produsului, însă  acestea poate să difere în comparație cu cele 
ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv companiile 
PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii 
textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează 
informarea optimă a consumatorilor 
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BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 
Brasov, Str. Fundatura Harmanului, Complex Duplex 2 
Departament tehnic 
Tel: 0742 454 382/ 0368734003 
office@penetron.ro  www.penetron.ro 




