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Fysiske / kjemiske data: 
Type:  Våtserviett 
Holdbarhed:  Minimum 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring. 
Emballasje:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

30072 80 stk 1602162 

30077 200 stk box 5246105 

 

 

 

Produktbeskrivelse og bruksområder: 
Wipes Sensitive 915 er en våtserviett spesielt utviklet til skånsomt å 

fjerne f.eks uherdet fugemasse, uherdet lim, olje, skitt og fett fra 

følsomme overflater, som f.eks malte flater og plast.  

 

Wipes Sensitive 915 kan benyttes til avfetting før fuging eller liming.  

 

Leveres i emballasje, som hindrer uttørring. 

 
Test alltid serviettens virkning på overflaten på et ikke-synlig område 
før bruk.  
 

Produktinformasjon: 

Allround våtserviett  
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Bruksanvisning: 
Forberedelse: Wipes Sensitive 915 kan brukes til å fjerne de fleste typer uherdet fugemasse,uherdet  lim, 

uherdet PU-skum, olje, skitt og fett fra følsomme overflater. For ekstra rensekraft kan Pro 
Wipes 916 eller Pro Wipes Extra 917 benyttes. 

 
Benyttes produktet til avfettning før fuging eller liming, er det vigtig at det skiftes klut før den 
blir mettet med det, som man ønsker fjernet.   
 
Alle våtservietter kan risikere å forårsake skade på pakninger, lakkerte og malte overflater, 
beskyttende og tettende fettbelegg samt gummimaterialer. Derfor bør man alltid teste 
serviettens innvirkning på overflaten, et usynligt sted, før man tar den i bruk.. 

 
Efter bruk: Etter avfetting med Wipes Sensitive 915 kan overflaten evt. tørkes med en tørr klut for å sikre 

en tørr overflate til etterfølgende fuging eller liming. 
 
 
 

 

 

Sikkerhet: 
Se produktets sikkerhetsdatablad 
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Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og 

arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved 

produktets bruk. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er dermed ikke produktspesifikasjoner. 

Der henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 

DANA LIM A/S – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK 

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 

 

 DANA LIM AS  

www.danalim.no 
 

 


