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Produktový list
lepidla pro podlahoviny

ARDEX CW
Čisticí ubrousky
•  Extrémně pevné, s univerzálním použití papírovo textilní 

ubrousky s příjemnou vůní
• vysoká čisticí účinnost
•  pro odstranění zbytků lepidel a zbytků epoxidových, polyu-
retanových  pryskyřic z nářadí i podlahoviny 
• rychlé schnutí , nevysušují pokožku 
• v praktickém balení

ARDEX Baustoff, s.r.o.

Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www. ardex.cz Certifikovaný výrobce

dle
DIN EN ISO 9001/14001

 

 

 

 

 

Oblast použití:
čistění zbytků materiálu z nářadí i podlahovin které nejdou za 
běžných okolností očistit jinak než za  použití ředidel:
• 1-K PU- a  SMP-lepidel v mokrém u zaschlém stavu
• 2-K PU- a EP zbytky čerstvých nebo lehce zaschlých epoxidů
• čištění disperzních lepidel z povrchu podlahovin
• čištění pracovních prostředků a nářadí od výše uvedených materi-
álů
• zbytky cementových závojů z keramiky po spárování
• znečištění od tuků, olejů, asfaltu, grafitu vosku apod.

Použití:
Otevřete záklopku a odtrhněte požadované množství ubrousku, poté 
opět uzavřete. Nenechávejte otevřené, dochází k sublimaci účinného 
čistícího prostředku

Upozornění:
obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen. Může způsobit alergickou 
reakci.škodlivýá pro vodní organismy při dlouhodobém kontaktu 
Nepatří do rukou dětem.
Použité ubrousky nevyhazujte do přírody.

 

 

 

Likvidace:
Nádoby se zbytky produktu odevzdejte sběrné službě. Likvidujte
v souladu s lokálními předpisy

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
druh materiálu:                 Ubrousky: 70% viskóza, 30% polyester

nasycené čisticím prostředkem
pH-Wert:  ca. 5 
hustota:                                   ca. 1,01 kg/L tekutiny
Označení
dle GHS/CLP:    žádné
Označení
dle ADR:     žádné
Balení:          plastový kbelík s  72 ubrousky

 Balení
 6 kbelíků v kartonu

Skladování:                        v chladu a suchu  před mrazem 24     
měsícův uzavřených nádobách

učíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná do-
poručení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.
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