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Termék leírás: 
A Swipex tisztítókendő alkalmas a friss MS Poly-
mer, akril, szilikon, purhab, poliuretán és oldószeres 
ragasztók, illetve egyéb szennyeződések eltávolítá-
sára.   
 
Tulajdonságok: 

• Még meg nem kötött ragasztók, tömítők 
gyors és hatékony eltávolítása. 

• Meg nem kötött tömítők szerszámokról való 
eltávolítása 

• Olajos szennyeződések eltávolítása 

• Használata biztonságos. 
 
Alkalmazása: 

• Zsír, homok, olajos szennyeződések eltá-
volítása 

• Munkafelületek, asztalok tisztítása. 
 
Csomagolás 
100 törlőkendőt tartalmazó hengercsomag. 
 
Eltarthatóság                                                                         
Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen  
+5°C and +25°C között 2 évig eltartható. Felnyitást 
követően zárja vissza körültekintően a párolgás 
megakadályozása érdekében. 
 
Kiszerelés: 100 db-os műanyag doboz, 20 db-os 
fólia tasak 
 

Felületek: 
Sima felületekre. Kérdéses felületeken mindig vé-
gezzen próbatörlést. Porózus felületekre nem al-
kalmas. Tömítések, ragasztások előtti felület előké-
szítésre nem alkalmas. 
 
Használata: 
Húzza ki a dobozból a kendőt, majd a perforált 
résznél tépje el és zárja vissza a kupakot, hogy a 
többi kendő ne száradjon ki. 
Minél frissebb az anyag maradvány, annál 
könnyebb eltávolítani.Törölje addig a felületet, amíg 
el nem tűnik a folt, majd száraz ronggyal polírozza 
tisztára a felületet.  
 
Biztonsági előírások: 
A termékre az általános munkavédelmi, illetve higi-
éniai előírások felelnek meg. További információért 
olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.  
 
Felelősség: 
E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, ta-
pasztalatok eredményét foglalja össze. Általános 
eredmények, melyek nem vonnak maguk után 
semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó fele-
lőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a fel-
adat elvégzéséhez.  

 
 

 
 
Megjegyzés: A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint 
laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód 
miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. 
Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell 
szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően. 
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