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Not: Bu belgede bulunan yönergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklaşımı doğrultusunda sunulmuştur. 
Malzeme ve yüzeylerin çeşitliliği ve kontrolümüz dışındaki uygulamaların çok sayıda olması sebebiyle elde edilen sonuçlar için herhangi bir 
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda ön deneylerin uygulanması önerilir. 
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Teknik Özellikler: 

Baz 
Çözücü karışımları emdirilmiş dokuma olmayan mendil, 
biyobozunur non-iyonik yüzeyaktifler ve doku yumuşatıcılar 

Kıvam Dokuma olmayan, sıvı emdirilmiş mendil 

Sıvı formül yoğunluğu 0.995 

 

Ürün: 

Boyaları ve mürekkep, yapıştırıcı, dolgu malzemeleri, 

yağlar ve eller, el aletleri ve genel sert yüzeylerdeki yağlar 

gibi lekeleri çıkarmak için kullanılan, ağır işe uygun, sıvı 

emdirilmiş dokuma olmayan mendildir.  

 

Özellikler: 

- Sertleşmemiş dolgu malzemesi kalıntılarını çıkarır ve 

  temizler. 

- Yüzeyleri, araç gereçler vb. malzemeleri, yağ, mürekkep, 

  yapıştırıcı ve gres yağından tamizler. 

- Ellerdeki yağ, yapıştırıcı kalıntısı, gres yağı ve yapışkan 

  lekeleri temizler. 

 

Uygulamalar: 

- Yüksek hareketliliğe sahip tüm genel bina eklem noktaları 

- Pencere, kapı kasaları ve duvarlar arasındaki    

  bağlantı/eklem noktalarında 

- Birçok farklı yapı malzemeleri arasındaki genleşme     

  derzlerinde 

- Geniş harekete sahip bağlantı/eklem noktalarında 

 

Paketleme: 

Ambalaj: 80 adet mendil içeren plastik tüp 

Raf Ömrü: 

+5 ° C ile +25 ° C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir 

depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 24 ay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzeyler: 

Tip: Tüm gözeneksiz/pürüzsüz bina yüzeyleri için 

uygundur. Bazı boya ve toz kaplamalar Swipex’ten 

etkilenebileceği için ön uyumluluk testi gereklidir. 

İşlenmemiş ahşap ve doğal taşlar gibi gözenekli yüzeyler 

üzerinde kullanmayın. 

 

Uygulama: 

Kutudan bir mendil çıkarın ve kalıntıları çıkarmak için 

mendil ile yüzeyi silin. Kalıntılar mendilin içine absorbe 

olacaktır. Yüzeyi kurumaya bırakın. Geri kalan mendillerin 

nemini korumak için paketi kapalı tutun. Akıtmayın. 

Uygulama sıcaklığı: +1°C  +30°C   arası 

Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispirto ile  

Onarım: Soudaflex 14LM ile 

 

Sağlık ve Güvenlik önerileri: 

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Gözler ve 

yaralanmış cilt ile temasından kaçının. Gözlerle temas 

etmesi halinde, bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 

Genel endüstriyel hijyen uygulayınız.  

 

Açıklamalar / Uygulama sınırlamaları: 

- Görünmeyen bir noktada, ürünün tüm boyalı malzeme ve 

toz kaplama çeşitleri için uygunluğunu test edin.  


