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Anvendelsesområde
Fugtige renseservietter til skånsom fjernelse af ikke hærdet epoxy- og 
limrester på glatte belægninger (overflader) samt til grundig rengø-
ring af værktøj og maskiner.

Velegnet til bl.a. fjernelse/rengøring af:

• Ikke hærdede rester af ARDEX 2-K PU samt SMP- og epoxylim på 
belægninger som fx parket og keramik.

• Ikke hærdede rester af dispersionslim på fx PVC-belægninger.
• Limrester samt rester af ovennævnte materialer på værktøj og 

maskiner m.m.
• Cementrester, som fx cementslør, på keramiske belægninger.
• Tilsmudsninger med fedt, olie, tjære, grafit, voks osv.

Forarbejdning
Doseringsbeholderens top åbnes og en serviet trækkes op gennem 
hullet i låget og afrives. Limrester eller tilsmudsninger duppes med 
renseservietten. Ved genstridige rester lades rengøringsmidlet virke 
et par minutter før aftørring. Behandlingen gentages om nødvendigt.
Låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre, at servietterne bevarer 
deres fugtighed.

Bemærk
Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen. Kan fremkalde allergiske 
reaktioner. Skadelig for vandorganismer, med langfristet virkning. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udledes i naturen. Ind-
holdsstoffer i henhold til EF-forordning nr. 648/2004 om vaske- og 
rengøringsmidler: Konserveringsmiddel, ikke-ioniske rengøringsmid-
ler, (R)-p-Mentha-1,8-dien < 5%.

Bortskaffelse
Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med de lokale/
regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Tekniske data:

Materialebasis:   Servietter: 70% viskose,  
   30% polyester imprægneret med  
   skånsomt rengøringsmiddel.

pH-værdi:   Ca. 5 (brugsopløsning) i flydende  
   koncentrat.

Vægtfylde:   Ca. 1,01 kg /l væske.

Forpakning:   Kunststof-spand med 72 servietter 
   6 spande pr. karton.

Opbevaring:   Lagres koldt, men frostsikkert.   
   Åbnede spande skal lukkes tæt.

Lagring/holdbarhed: Kan lagres i ca. 24 måneder i  
   uåbnet, original forpakning.

ARDEX CW
Renseservietter
• Ekstremt stærke og modstandsdygtige, tekstilagtige servietter 

• Afgiver ikke fnug ved brug

• Imprægneret med et kraftigt, men skånsomt rengøringsmiddel

• Til fjernelse af lim- og epoxyrester på værktøj og belægninger

• Hurtigtørrende; efterlader ikke rester

• Leveres i genlukkelig doseringsbeholder

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.


