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Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra 
experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora 
antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, 
kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I 
alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående 
meddelande.
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Produktbeskrivning
Swipex är en rengöringsduk i extra stor storlek.

Egenskaper
 Snabbt och permanent borttagning av 

färska, icke härdade rester av lim och 
fogmassor.

 För rengöring av både verktyg och material
 Säker att använda.

Applikationer
 Löser upp fräsch och ohärdad lim och 

fogmassor (silikon, MS-polymer, PU, 
??akryl ...) samt PU-skum, färg etc.

 Rengöring av smutsiga arbetsbord och 
ytor.

Förpackning
Förpackning: Plast rör innehållande 50 dukar. 
Plast rör innehållande 100 dukar.

Hållbarhetstid
2 år i oöppnad förpackning på en sval och torr 
förvaringsplats vid temperaturer mellan +5°C 
och +25°C. Efter öppning stäng ordentligt och 
använd snabbt.

Yta
På utjämnade ytor. Använd alltid ett preliminärt 
kompatibilitetstest på kritiska underlag. Inte på 
porösa underlag som obehandlat trä. Swipex 
kan inte användas för att förbereda ytor innan 
du applicerar fogmassor och lim.

Appliceringsmetod
Ta en duk ur förpackningen och försegla den 
omedelbart. Gnugga fläcken tills den försvinner 
och använd en torr trasa för att polera ytan.
  

Rekommendationer för hälsa och säkerhet
Ta hänsyn till den vanliga arbetshygienen. Se 
etikett och säkerhetsdatablad för mer 
information.
Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för 
användning.

Ansvar
Innehållet i detta tekniska datablad är 
resultatet av tester, övervakning och 
erfarenhet. Den är av allmän karaktär och 
utgör inget ansvar. Det är användarens ansvar 
att själv bestämma om produkten är lämplig för 
applikationen.


