
ARDEX CW  
Valymo servetėlės
•	 Ypač	atsparios	plyšimui,	universalios,	neskleidžiančios	pūkų,	neaustos	vizkozinės	
servetėlės	su	tekstilės	savybėmis

•	 Įmirkytos	stipriu,	bet	švelniu	valikliu
•	 Pašalina	klijų	ir	epoksidinės	dervos	likučius	nuo	dangų	ir	įrankių
•	 Greitai	džiūsta,	nepalieka	dryžių,	malonaus,	gaivaus	aromato
•	 Tiekiamos	uždaromoje	dozavimo	talplykloje

ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas	su	sertifikuotomis
Kokybės	kontrolės	/	Aplinkos	apsau-
gos	valdymo	sistemomis
pagal	DIN	EN	ISO	9001/14001

Paskirtis:
Drėgnos valymo servetėlės, skirtos švelniam klijų ir epoksido der-
vos likučių pašalinimui nuo glotnių dangų, taip pat kruopščiam 
įrankių ar įrangos valymui.

Be kita ko, tinka:

• nesukietėjusių 2 komponentų PU, 1 komponento PU, SMP klijų 
ir epoksido dervos likučių pašalinimui/nuvalymui nuo dangų 
(pvz., parketo, keraminių plytelių),

• šviežių dispersinių klijų pašalinimui nuo dangų (pvz., PVC),
• aukščiau paminėtų klijų likučių nuvalymui nuo įrankių, įrangos 

ir pan.,
• riebalų, alyvos, dervos, deguto, grafito, vaško ir kitų teršalų 

nuvalymui.

Naudojimas:
Atidaromas talpyklos indo dangtelis, drėgna sevetėlė ištraukiama 
iki perforacijos ir nuplėšiama. Klijų likučiai ar teršalai sudrėkinami 
servetėle ir pašalinami. Sunkiau valomų teršalų atveju, prieš juos 
nuvalant, plovikliui leidžiama įsigerti į teršalus keletą minučių. Jei-
gu reikia, procedūra kartojama. Indo dangtelis vėl gerai uždaro-
mas, kad servetėlės išliktų drėgnos.

Pastaba:
Sudėtyje yra (R)-p-meta-1,8-dien; D-limoneno. Gali sukelti aler-
ginę reakciją. Kenksminga vandens organizmams, turi ilgalaikį po-
veikį. Saugokite nuo vaikų. Neterškite aplinkos. Sudedamosios 
dalys pagal ploviklių reglamentą EG 648/2004: konservantai, nejo-
ninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, (R) -p-meta-1,8-dieno 
<5%.

Pastaba:
Sudėtyje yra (R)-p-meta-1,8-dien; D-limoneno. Gali sukelti aler-
ginę reakciją. Kenksminga vandens organizmams, turi ilgalaikį po-

veikį. Saugokite nuo vaikų. Neterškite aplinkos. Sudedamosios 
dalys pagal ploviklių reglamentą EG 648/2004: konservantai, nejo-
ninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, (R) -p-meta-1,8-dieno 
<5%.

Atliekų šalinimas:
Šalinti turinį/pakuotes pagal vietos/regiono/nacionalinius/tarptauti-
nius reikalavimus.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus: 

Medžiaga:   servetėlės iš 70 % viskozės, 30 % 
poliesterio, įmirkyta valikliu

pH:  apie 5, skystame koncentrate

Tankis:  maždaug 1,01 kg/l skysčio

Pakuotė:   plastikinis indas su 72 servetėlė-
mis, dėžėje 6 indai

Laikymas:   vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą 
pakuotę sandariai uždaryti

Galiojimas   apie 24 mėn., uždarytoje originalio-
je pakuotėje.

Techninis aprašymas 

Psl. 1 iš 1 

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