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BossCover Roof 
Flexible Tube Cleaner

BossCover Roof Flexible Tube Cleaner
Technische info

1. Productbeschrijving
BossCover Flexible tube cleaner 500 ml is een snelle krachtige reiniger voor het verwijderen van oude 
contactlijmresten. Tevens inzetbaar om uw lijmpistool te reinigen.

2. Toepassingen
Voor het reinigen van lijmpistool en het verwijderen van lijmresten. 
Voordelen: -  Snel verdampend
  -  Eenvoudig verwerkbaar
  -  Universele aansluiting
  -  Compatibel met FirestoneTM contactlijmen

3. Beperkingen
Enkel voor de verwijdering van contactlijm.

4. Voorbehandeling en afwerking 
Bevestig de adapter aan de slang die u van het drukvat hebt losgekoppeld. Draai de adapter in wijzerzin op 
het uiteinde van de slang. Verwijder het beschermklepje van de BossCover Flexible tube cleaner spuitbus. 
Bevestig de spuitbus op de adapter, door ze met de klok mee vast te schroeven. Laat de vloeistof in de slang 
lopen. Haal de trekker van het pistool meerdere keren over, zodat de cleaner het pistool uitstekend weet te 
reinigen. Laat de cleaner een tijdje intrekken en spuit vervolgens weer opnieuw in het pistool. Na het gebruik 
van de BossCover Flexible tube cleaner dient u de schroefkop van de slang schoon te maken en af te drogen. 
Smeer vervolgens vaseline aan beide kanten van de adapter.

5. Beschikbare kleuren
Kleurloos.

6. Verpakking
Spuitbus 500 ml (12 stuks/doos).

7. Houdbaarheid
12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C in een 
droge, schone en donkere ruimte.

8. Veiligheid
Een product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar. Bevat aceton.

9. Garantie
Mawipex garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkopen 
leveringsvoorwaarden. In geen geval is Mawipex aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

10. Aansprakelijkheid
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.
Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen 
testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.


