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Certifikovaný výrobce dle
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX CW
Čisticí ubrousky
•	  extrémně odolné proti roztržení, se širokým spektrem použití

•	  odolné viskózní ubrousky s nízkým obsahem vláken s textilním charakterem

•	 impregnováno silným ale šetrným čisticím prostředkem

•	 pro odstranění zbytků lepidla a epoxidové pryskyřice z nástrojů a krytin

•	 rychleschnoucí beze zbytků s příjemnou svěží vůní

•	 ve znovu uzavíratelném dávkovači

Oblast použití:
Vlhké čisticí utěrky pro šetrné odstraňování zbytků epoxidové pryskyři-
ce a zbytků lepidla na hladkých površích, jakož i pro důkladné čištění 
nástrojů a strojů. Vhodné k odstranění / čištění: 
•	 zbytků lepidel 2-K PU, 1-K PU, SMP a epoxidové pryskyřice (po-

kud jsou ještě čerstvé) z podlah, jako jsou parkety a keramika, 
•	 zbytků disperzního lepidla (pokud jsou čerstvé) z podlah, jako 

jsou PVC krytiny 
•	 zbytků lepidla lepidla z nástrojů, strojů atd. 
•	 zbytků na bázi cementu, např. zbytky cementu na keramických 

obkladech 
•	 znečištění mastnotou, olejem, dehtem, grafitem, voskem atd. 

Zpracování: 
Otevřete víko dávkovače, vytáhněte ubrousek k perforaci a odtrhněte. 
Otřete zbytky lepidla nebo nečistoty čisticím ubrouskem případně ne-
chejte působit a poté setřete. V případě potřeby postup opakujte. Zno-
vu opatrně uzavřete víko. 

Upozornění: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Likvidace: 
Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národní-
mi / mezinárodními předpisy. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlou-
hodobým účinkem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Produkt obsahuje (R) -p-mentha-1,8-dien; D-limonen, složky podle na-
řízení o detergentech EG 648/2004; konzervační látky, neiontové povr-
chově aktivní látky, (R) -p-Mentha-1,8-dien <5% 
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

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

napuštěná jemným čisticím prostřed-
kem

hodnota pH: cca 5 v tekutém koncentrátu
hustota: cca 1,01 kg/l tekutiny
označení dle GHS/CLP: viz bezpečnostní list
označení dle ADR: viz bezpečnostní list
balení:  plastový kyblík se 72 ubrousky, 6 ky-

blíků v kartonu
skladování:  v chladu a suchu, v originálním balení, 

skladovatelné cca 24 měsíců, chraňte 
před mrazem, otevřené nádoby dobře 
uzavřete

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení 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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