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Produktbeskrivelse
Swipex er en rengjøringsklut med ekstra stor
størrelse.
Egenskaper




Rask og permanent fjerning av nye, ikkeherdede rester av lim og forseglere.
Rengjør ikke herdet forsegler fra verktøy
og materiale.
Trygg i bruk.

Bruksområder
 Løser opp nye og ikke herdede rester av
lim og forsegler (silikon, MS-polymer, PU,
Akryl®) i tillegg til PU-skum, maling osv.
 Rengjøring av skitne arbeidsbord og
overflater.

Anbefalinger for helse og sikkerhet
Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett
og materialsikkerhetsdatablad for mer
informasjon.
Ansvar
Innholdet i dette tekniske databladet er et
resultat av tester, observasjon og erfaring. Det
er av generell karakter og medfører ikke noe
ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre
basert på egne tester om produktet er egnet
for denne bruken.

Forpakning
Forpakning: Plastboks med 50 kluter.
Plastboks med 100 kluter.
Holdbarhetstid ved lagring
2 år i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt
sted ved temperaturer mellom +5 °C og
+25 °C. Må lukkes ordentlig og brukes raskt
etter åpning.
Overflater
På jevne overflater. Utfør alltid en foreløpig
kompatibilitetstest på kritiske underlag. Ikke på
porøse underlag som ubehandlet tre. Swipex
kan ikke brukes til å klargjøre overflater før
påføring av forsegler eller lim.
Påføringsmetode
Ta en klut ut av emballasjen og lukk den igjen
med en gang. Tørk over flekken til den
forsvinner og bruk en tørr klut for å polere
overflaten.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre
eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet
mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I
alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.
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