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Fysikaliska / Kemiska data: 
Typ:  Våtservett 
Hållbarhet:  Minst 2 år i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

30072 80 st 

30077 200 st box 

 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Wipes Sensitive 915 är en våtservett speciellt utvecklad till att lätt 
avlägsna t ex. ohärdad fogmassa och lim, olja, smuts och fett från 
känsliga ytor som målade ytor och plast.  
 
Wipes Sensitive 915 kan användas till avfettning innan fogning eller 
limning.  
 
Levereras i emballage som förhindrar uttorkning. 
 
Testa alltid servettens inverkan på ytskiktet på ett icke synligt ställe 
innan användning.  

Produktinformation: 

Allround våtservett 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Wipes Sensitive 915 kan användas till att avlägsna de flesta slags ohärdad fogmassa och lim, 

olja, smuts och fett från känsliga ytor.  
 

För extra rengöringsförmåga kan Pro Wipes 916 eller Pro Wipes Extra 917 användas. 
 
Om produkten används till avfettning innan fogning eller limning, är det viktigt att byta servett 
innan den mättas av det ämne som man vill få bort.  
 
Alla våtservetter kan orsaka skada på packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och 
tätande fettbeläggningar samt material av gummi. Testa alltid servettens inverkan på ytskiktet 
på ett icke synligt ställe innan användning. 

 
Efter användning: Omedelbart efter avfettning med Wipes Sensitive 915 kan ytan, vid behov, torkas av med en 

torr trasa för att säkra att ytan är torr till efterföljande fogning eller limning.  

 
 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens 

användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE   

 


