
VLASTNOSTI
u okamžitý účinek
u vynikající čisticí vlastnosti
u snadná aplikace
u univerzální použití na všechny aplikační pistole

OBLASTI POUŽITÍ
Ceresit TS 100 je určen k odstranění čerstvých pěnových skvrn 
a k čištění aplikační pistole. Čištění aplikační pistole je nezbyt-
né pokud: se během použití pistole vyskytly potíže, pistole ne-
byla použita více než 1 měsíc nebo po odstranění nádoby 
z pistole bez nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pis-
toli pravidelně čistit každé 2–3 měsíce používání. Tak bude 
zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.

ZPRACOVÁNÍ
Nádobu pevně našroubujte na pistoli. Čistícím prostředkem 
prostříkněte pistoli. Ceresit TS 100 není určen na čištění tvrze-
ného molitanu! Čistící prostředek by mohl poškodit lakované 
či natřené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na neposkvr-
něné povrchy.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Silné rozpouštědlo! Minimální aplikační teplota tohoto výrobku 
je +5 °C. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavujte sluneč-
nímu záření a teplotám nad +50 °C. Ani vyprázdněnou ná-
dobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Obsahuje extrémně 
hořlavé látky. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé 
předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení – zákaz kouření. 
Bez odpovídajícího větrání může docházet k hromadění výbuš-
ných směsí. Uchovávejte mimo dosah dětí! Obal s nespotřebo-
vaným obsahem odložte v místě sběru nebezpečného odpadu. 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vy-
plachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. 
Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody 
a vyhledejte lékaře. Bližší informace o produktu naleznete 
v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování při teplotách 
od +5 °C do +25 °C ve svislé poloze a v suchém prostředí. 
Neskladujte při teplotách vyšších než +50 °C.

BALENÍ
500 ml nádoba
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 TS 100
PREMIUM

ČISTIČ PU PĚNY

Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny a čištění aplikačních pistolí.
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Distributor: 
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. 
Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používa-
ných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné 
doporučeni. Výrobce zodpovídá za kvalitu produktu, kterou je povinen 
po dobu záruční doby ověřovat na základě konkrétní výrobní šarže 
uvedené na obalu výrobku. Doporučujeme čísla šarži použitých pro-
duktů uchovávat. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování výrobku 
nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené 
chybným zpracováním nebo nedodržením podmínek uvedených v tech-
nickém listu. V případě pochybnosti a nepříznivých podmínek doporu-
čujeme provést vlastni zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou tech-
nickou konzultaci. Uveřejněním těchto informaci o výrobku pozbývají 
všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.


