
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Type:  Vådserviet 
Holdbarhed:  Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

30072 80 stk 1602162 

30077 200 stk box 5246105 

 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Wipes 915 er en vådserviet specielt udviklet til nænsomt at fjerne 

f.eks uhærdet fugemasse, uhærdet lim, olie, snavs og fedt fra 

følsomme overflader, som f.eks malede flader og plast.  

 

 Wipes 915 kan anvendes til affedtning inden fugning eller limning og 

produktet efterlader ikke en hinde efter brug.  

 

Leveres i emballage, som forhindrer udtørring. 

 
Test altid serviettens virkning på overfladen på et ikke-synligt område 
før brug.  
 
 

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Produkt Information: 

Bakteriedræbende serviet til følsomme overflader   

DANA LIM A/S  

Wipes Sensitive 915 

www.danalim.dk 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse: Wipes 915 kan bruges til at fjerne de fleste typer uhærdet fugemasse, uhærdet lim, olie, 

snavs og fedt fra følsomme overflader. For ekstra rensekraft, kan Pro Wipes 916 eller 917 
anvendes. 

 
Benyttes produktet til affedtning inden fugning eller limning, er det vigtigt at der skiftes klud 
inden den bliver mættet med det, der ønskes fjernet.  
 
Alle vådservietter kan risikere at forårsage skade på pakninger, lakerede og malede 
overflader, beskyttende og tættende fedtbelægninger samt gummimaterialer. Derfor bør man 
altid teste serviettens indvirkning på overfladen, et usynligt sted, inden ibrugtagning. 

 
Efter brug: Efter affedtning med Wipes 915 kan overfladen evt. aftørres med en tør klud for at sikre en 

tør overflade til efterfølgende fugning eller limning. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed: 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 

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

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 

 DANA LIM A/S  

www.danalim.dk 
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