
 

 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Typ:  Våtservett 
Hållbarhet:  Minimum 1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring. 
Förpackning:   

Artikelnr. Emballage 

30079 80 stk 

 

 

 

Bruksanvisning: 
Förberedelse: Pro Wipes Extra 917 kan användas till att avlägsna de flesta typer av ohärdad fogmassa, lim 

och PU-skum samt olja, smuts och fett från alla typer av ytor. Till mer följsamma ytor hänvisas 
till Wipes Sensitive 915. 

 
Om produkten används till avfettning innan fogning eller limning, är det viktigt att byta servett 
innan den mättas av det ämne som man önska avlägsna.  
 
Det finns risk att alla våtservetterkan orsaka skada på tätningar, lackerade och målade ytor, 
beskyddande och tätande fettbeläggningar samt material av gummi. Därför bör man alltid testa 
servettens påverkan på ytan, välj ett osynligt ställe, innan användning. 

 
Efter bruk: Efter avfettning med Pro Wipes Extra 917 ska ytan torkas av med en trasa för att ta bort 

hinnbildning från våtservetten. 
 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Pro Wipes Extra 917 är en professionell våtservett med extra rensförmåga och med 

både en mjuk och en grov sida på servetten. Den mjuka sidan är till enkel avlägsning 

av smuts osv. den grove sidan är till tuffare uppgifter.   

 

Pro Wipes Extra 917 är till avlägsning av ohärdad fogmassa, lim och PU-skum samt 

olja, fett, smuts osv. 

 

Levereras i emballage som förhindrar uttorkning. 
 

Testa alltid servettens ytans påverkan på et icke-synligt område innan bruk. 
 

Medlem av   

 

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund. 
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Produktinformation: 

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 

produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är 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  

 

Grov våtservett med extra rensförmåga   

DANA LIM   

Pro Wipes Extra 917 
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