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ARDEX CW
Ściereczki czyszczące
•  Bardzo odporne na rozdarcie, wszechstronne, i niestrzępiące się

chusteczki wiskozowe
• Nasączone delikatnym, silnym środkiem czyszczącym
•  Do usuwania resztek kleju i żywicy epoksydowej z narzędzi oraz

pokryć podłogowych
• Szybkoschnące o przyjemnym zapachu, nie pozostawiające

śladów

• W zamykanym wiadrze dozującym
Zakres stosowania:
Wilgotne ściereczki do usuwania resztek żywicy epoksydowej     
i resztek kleju z gładkich powłok, a także do dokładnego 
czyszczenia narzędzi oraz maszyn.
Odpowiednie do usuwania / czyszczenia:

•  Pozostałości kleju 2-K PU, 1-K PU, SMP oraz żywicy
epoksydowej, w stanie nie związanym na powierzchniach
ceramicznych i drewnianych

• Resztki kleju dyspersyjnego w stanie nie związanym z
wykładzin PVC

• Pozostałości wyżej wymienionych klejów z narzędzi oraz
maszyn

• Pozostałości zapraw cementowych
• Zanieczyszczenia tłuszczem, olejem, smołą, grafitem,

woskiem itp.

Przygotowanie i stosowanie materiału:
Otwórz korek wiadra dozownika, wyciągnij szmatkę do perforacji 
i oderwij ją. W razie potrzeby należy zwilżyć resztki kleju lub 
brudu wilgotną ściereczką, odczekać, a następnie zetrzeć.          
W razie potrzeby powtórzyć procedurę. Po użyciu dokładnie 
zamknąć opakowanie.

Uwaga:
Zawiera (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen. Może powodować 
reakcje alergiczne. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Składować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 
EG 648/2004:: Konserwanty, niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, (R) -p-mentha-1,8-dien <5%.

Utylizacja:
Utylizacja zawartości / pojemnik zgodnie z lokalnymi / 
regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:
Materiał bazowy  Tkanina: 70% wiskoza, 30% 

poliester nasączony delikatnym 
środkiem czyszczącym

Wartość pH: Około 5 w płynnym koncentracie
Gęstość: Około 1,01 kg/l płynu

nie
Oznaczenie według 
GGVSEB/ADR: nie
Opakowanie:  Wiadro plastikowe z zawartością 

72 ściereczek
6 wiader w pudełku

Przechowywanie: 

Magazynowanie:  Ok. 24 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu
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ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de 

ARDEX Polska Sp.z o.o. 
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6 
55-200 Oława
Tel.: 71 716 45 60
Fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Wyprodukowane 
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN 
ISO 9001/14001

Gwarantujemy wysoka jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko 
ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego kraju, 
oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych 
zaleceń. 

Oznaczenie według 
GHS/CLP: 

 Przechowywać w chłodnym miejscu, 
ale zabezpieczonym przed mrozem w 
zamkniętym opakowaniu




