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BRUKSOMRÅDE
Fuktige renseservietter til skånsom fjerning av ikke-herdet epoksy- 
og limrester på glatte belegg (overflater) samt til grundig rengjøring
av verktøy og maskiner.

Velegnet til bl.a. fjerning/rengjøring av:
• Ikke-herdede rester av ARDEX 2-K PU samt SMP- og epoksylim 
   på belegninger som f.eks. parkett og keramiske fliser
• Ikke-herdede rester av dispersjonslim på f.eks. PVC-belegg
• Limrester og rester av ovennevnte materialer på verktøy, 
   maskiner m.m.
• Sementrester, som f.eks. sementslør, på keramiske fliser
• Forurensninger med fett, olje, tjære, grafitt, voks osv.
 
BEARBEIDING
Doseringsbeholderens topp åpnes og en serviett trekkes opp gjen-
nom hullet i lokket og rives av. Limrester eller forurensninger tørkes 
bort med renseservietten. Ved gjenstridige rester, la rengjøringsmid-
let virke et par minutter før det tørkes av. Behandlingen gjentas om 
nødvendig. Lokket lukkes omhyggelig igjen, for å sikre at serviettene 
bevarer fuktigheten.

BEMERK
Inneholder (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen. Kan fremkalle allergiske
reaksjoner. Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uøn-
skede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Unngå utslipp til miljøet. Innholdsstoffer i henhold til EF-forord-
ning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler: Konserverings-
middel, ikke-ioniske rengjøringsmidler, (R)-p-Mentha-1,8-dien < 5%.

AVFALLSBEHANDLING
Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/ 
internasjonale/lokale forskrifter.

ARDEX CW
Renseservietter
• Ekstremt sterke og motstandsdyktige, tekstilaktige servietter

• Loer ikke ved bruk

• Impregnert med et kraftig, men skånsomt rengjøringsmiddel

• Til fjerning av lim- og epoksyrester på verktøy og belegg

• Hurtigtørkende og etterlater ikke rester

• Leveres i doseringsbeholder med lokk 



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. 
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer 
og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.
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Tekniske data:

Materialebasis:  Servietter: 70% viskose, 
   30% polyester impregnerte  
   med skånsomt rengjøringsmiddel

pH-verdi:   Ca. 5 (bruksoppløsning) 
   i flytende konsentrat

Egenvekt:   Ca. 1,01 kg /l væske

Forpakning:  Kunststoffspann med 72 servietter 
   6 spann pr. kartong

Oppbevaring:  Lagres kaldt, men frostsikkert 
   Åpnede spann skal lukkes tett

Lagring/holdbarhet:  Kan lagres i ca. 24 måneder 
   i uåpnet, originalforpakning


