Technische datasheet
Zwaluw® Universal Cleaning Wipes
Handige hoogst effectieve schoonmaakdoekjes
de verf is opgedroogd. Algemeen reinigen: Vernieuwt en reinigt oude
verf en afdichtingen. Ideaal voor het verwijderen van vlekken van de
meeste werkondergronden.

Aanvullende informatie
Dichtheid

30 a 35 g/m2

Vorstbestendigheid gedurende
transport

Till -15°C

Viscositeit

size: 17 x 17
and 20 x 30 cm

Kleuren
•

Wit

Product omschrijving
Zwaluw Universal Cleaning Wipes zijn snelle, handige en uiterst
doeltreffende schoonmaakdoekjes. Zwaluw Universal Cleaning Wipes
verwijderen niet-uitgeharde siliconenkit, niet-uitgehard PU-schuim, olie,
de meeste lijmen, verven en vet van handen, gereedschap en
ondergronden.

Houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van Zwaluw Universal Cleaning Wipes is 36 maanden
indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid
Instructies
Trek het eerste afveegdoekje uit het midden van de rol via de sleuf in
het deksel. Trek steeds een doekje als dat nodig is. Veeg resten zo
nodig af met een vochtige doek. Maak bemorste ondergronden direct
schoon voor het beste resultaat. Om verfvlekken te verwijderen van
niet-poreuze ondergronden tot 24 uur na het aanbrengen, laat u
gewoon een paar minuten een opgevouwen doekje op het
verfoppervlak liggen voordat u ze zachtjes wegwrijft.

Voordelen
•

Handig verpakt in dispenser

•

Gemakkelijk

•

Sterke reinigende eigenschappen

Applicaties
Den Braven Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en
ondergronden:
-Afdichtingskitten en lijmen Niet uitgeharde afdichtingskitten,
epoxyvlekken, spraylijm en rubbercement.
-Polyurethaanschuim: Niet uitgehard.
-Vet: Olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum
gebaseerde producten.
-Verf: Verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat
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Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.

