Produktdatablad

ARDEX EPEX CLEAN
Rengöringsmedel för epoxi
•

Rengöringsmedel för att avlägsna film på plattor
efter fogning med epoxifog

Användningsområde
För att ta bort filmen som kan bildas efter fogning och
tvättning av epoxifog. Lämpar sig för glaserade, oglaserade
och ojämna plattor och stenar.
Underlaget
Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja
och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.
Kännetecken/produktfördelar
Epex Clean är ett mycket effektivt rengöringsmedel. Den löser
upp filmen av epoxi som torkat på ytan av plattorna och
stenarna. Den löser även upp epoxifog som har härdat. Tar
bort torkad och härdad epoxifilm från plattor och stenar.
Orsakar inte korrosion på rostfritt stål. Den missfärgar inte
epoxin i fogen. Den löser inte upp epoxin i fogarna.
Förbrukning
För att ta bort torkad film av epoxi efter ca 48 timmar
ca 50 g/m2.
För att ta bort härdad film av epoxi, två st arbetsfaser
ca 50–100 g/m2 per arbetsfas.
Användningsområde
1. Applicera Epex Clean jämt med pensel eller roller på den
yta som skall rengöras (torr yta). Reaktionstiden som krävs är
0–180 minuter. Behandla inte större ytor än 30 m2 åt gången.
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2. Efter reaktionstiden för Epex Clean, gör så här:
Häll en hink med varmt vatten med en tillsats av vanligt
rengöringsmedel på den förbehandlade ytan och tvätta bort
med hjälp av vita skurblock och skölj sedan ytan med rikligt
med vatten och repetera reningsprocessen.
I de fall där man har stora golvytor rekommenderas
användning av golvtvättmaskin med varmvatten.
3. Den slutliga rengöringen sker med vatten, vita skurblock
och en finporig svamp. För att helt ta bort de sista resterna,
skölj med rikligt med vatten.

Observera
Undvik kontakt med plast/målarfärg.
Vid epoxifogning kan man använda Epex-wash. Vid noggrann
tvättning undviks rengöring med Epex Clean. Droppar av
epoxi som torkat kan värmas upp med en varmluftpistol och
sen avlägsnas. Härdade epoxidroppar tas bort med Epex
Clean. Vid användande av varmluftpistol se till att inte blåsa
varmluft direkt på fogen då det finns risk för missfärgning.
Rengör verktyg, skurblock och svampar omedelbart efter
användning.
Spärra av rengjorda ytor till de torkat.

Fogmassor

Säkerhetsföreskrifter
Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon
eller ansiktsskydd under arbetet.
Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten och
kontakta läkare.
Avfallshantering
Epex Clean är fri från CKW och biologiskt nedbrytbar till
99,8% (EN standard 2988).

Tekniska data
Färg:

Transparent, vattning

Förpackning:

Plastflaska 1 liter

Lagring:

Frostfritt i 12 månader. Oöppnad
förpackning tillsluts väl

Artikelnr:

30937

EAN-nummer:

5703193989354

Samla in och återanvänd sköljvatten och Epex Clean. Rester
av Epex Clean i tvätthinken måste kasseras enligt lokala
bestämmelser om industriellt avfall.
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Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.

