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Epoksido valiklis 

 
 
 

 

Specialus valiklis epoksidines dervos likučių pašalinimui 
po plytelių siūlių užpildymo   

Naujai paklotos plytelių dangos valymui 

Labai užterštų dangų valymui prieš tolesnį 
apdirbimą su ARDEX produktais 

 
Epoksidinės dervos likučių nuvalymui nuo įrankių 
ir darbo įrangos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamintojas su 
sertifikuotomis      
kokybės/aplinkos vald. 
s i s t emomis  paga l  
DIN EN ISO 9001/14001 

ARDEX SKANDINAVIA A/S 
Tarandės 34 – 110,          
LT-14013, Vilnius 
Tel.: +370 61737324 
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Paskirtis: 
Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims. 
Specialus valiklis epoksidinės dervos likučių pašalinimui 
po tarpų tarp plytelių užpildymo. Labai užterštų dangų 
valymui ir naujai paklotos plytelių dangos valymui. 
ARDEX RG Cleaner taip pat ištirpina sunkiai nuvalomus 
teršalus, pvz., įvairias alyvas, riebalus, polimerų bei 
vaško sluoksnius ir įvairias emulsijas. 

Pagrindas 
ARDEX RG Cleaner naudojamas ant keraminės, 
akmens masės, stiklo ir porceliano plytelių 
dangos. 

Medžiagos tipas 
Šarminis valymo koncentratas, kurį sudaro biologiškai 
suyrantys šarmai, aktyvatoriai ir pagalbinės 
medžiagos. 
ARDEX RG Cleaner yra paruoštas naudoti ir gali būti 
skiedžiamas su vandeniu iki santykio 1:10. 

Savybės 
Valymo komponentai atskiria teršalus nuo dangos 
ir įgalina juos nuplauti vandeniu.  

Naudojimas 
Epoksidinės dervos likučių pašalinimas 
Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG 
Cleaner gali būti naudojamas grynas arba 
atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10. 
Užteptas ant dangos valiklis paliekamas 10-20 
min. Po minėto reakcijos laiko, atitirpę teršalai 
nuvalomi šluoste arba baltu valymo padu. 
Ant labiau užterštų, pridžiūvusių teršalų ploviklis 
naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu 
iki santykio 1:3. Tokiu atveju, ploviklio reakcijos 
su teršalais laikas gali būti pratęstas iki 30 min., 
neleidžiant jam išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas 
pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. 
Danga 1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. 
Darbo palengvinimui galima naudoti šlapio 
valymo dulkių siurblius arba valymo mašinas. 
 

Labai užterštų dangų valymas 
Pirmiausia pašalinami nesukibę teršalai.  
Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG 
Cleaner gali būti naudojamas grynas arba 
atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10. 
Tinkamu įrankiu (pvz., kempine, šluoste, 
šepečiu) užteptas ant dangos valiklis 
paliekamas 10-20 min. įsigerti. 
Neleiskite valikliui išdžiūti ant paviršiaus. Tirpalas 
pašalinamas nuo paviršiaus gumine mentele. Danga 
1-2 kartus nuplaunama švariu vandeniu. Darbo 
palengvinimui galima naudoti šlapio valymo dulkių 
siurblius arba valymo mašinas. 

Atkreipkite dėmesį 
Negalima naudoti ant natūralaus akmens, 
poliruoto marmuro, anoduotų, lakuotų ir kitų 
neatsparių šarmams paviršių. Kilus abejonėms, 
visada rekomenduojama atlikti bandymus ant 
nedidelio ploto. 
Epoksidinių siūlių užpildų ARDEX RG 12 ir ARDEX WA 
likučiai, naudojant ARDEX RG Cleaner, turi būti 
pašalinti kuo anksčiau, bet ne ankščiau negu po 12 
val. Kuo ilgiau epoksidinės dervos likučiai paliekami 
ant paviršiaus, tuo sunkiau juos pašalinti. 

Sauga/atliekų šalinimas 
Gali ėsdinti metalus. Gali smarkiai pažeisti odą ir 
akis. Saugoti nuo vaiku. Dirbant naudoti tinkamus 
darbo drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugą. 
Neįkvėpti garų.  
PATEKUS ANT ODOS (ir plaukų): nedelsiant 
nusivilkti užterštus drabužius ir nusiplauti 
vandeniu / dušu. 
ĮKVĖPUS: išeiti į šviežią orą, kur patogu kvėpuoti.  
PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai skalauti 
vandeniu. Nuimti kontaktinius lęšius. Toliau 
skalauti vandeniu. 
Turinį, indą pašalinti pagal vietinius/ regioninius/ 
nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys pagal 
ARDEX kokybės normas: 
 
Išeiga 
Rankinis valymas:           apie 100 – 200 ml 

 į 10 l vandens 
Valymo mašinos:  apie 300 – 400 ml 

į 10 l vandens 
Tankis:                    apie 1,1 g/cm³ 
pH-vertė:                         apie 14 (koncentr.) 
Išvaizda:                     skystis, skaidrus, gelsvas   
Tirpumas vandenyje:      pilnai ištirpsta 
Darbinė temp.:     + 15  + 25 °C 
Ženklinimas GHS/CLP:   GHS 05 "ėsdinančios     
medžiagos" Frazės: Pavojus 
Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR: Klasė 8, UN 
1719, II, ėsdinanti, šarminė, skysta medž. 
GISCODE:                         GG 80 
Pakuotė:                         Plastmasės indai po 

1 l neto, 10 vnt. 
pakuotėje 

Laikymas: vėsiai, saugoti nuo 
šalčio, pradėtas pakuotes 
sandariai uždaryti 

Galiojimas: apie 24 mėn., 
originalioje 
uždarytoje 
pakuotėje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama 
informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra 
rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime 
kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus 
rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, 
statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines 
rekomendacijas dėl darbo metodų. 


