101 PRE-PAINT WIPES
Rengöring, avfettning och mattning
av ytor före målning
• Säkerställer bättre

vidhäftning av färg,
lack och lim på de
flesta material

• Mattar ner ytan, utan

behov av slipning

• Lätt att använda, utan

tvätt eller sköljning

• Båda sidor av duken

kan användas

101 serien – från leverantören av

i Sverige.

www.101.as

PRODUKTINFORMATON – 101 Pre-Paint Wipes

EGENSKAPER
101 PRE-PAINT WIPES rengör, avfettar och mattar ned
ytan, vilket säkerställer bättre vidhäftning vid lackering,
målning eller limning på de flesta material. Användning
av 101 PRE-PAINT WIPES före målning och lackering
minskar risken för att en ny skikt med färg eller lack får
genomslag, kryper eller släpper.

2 av 2

FÖRPACKNING
Förpackning

Art.nr

RSK-nr

18 x 21 cm 40 wipes burk

T599705

4046950

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
101 PRE-PAINT WIPES är mycket effektiv för att
avlägsna damm, fett, sot, matrester, svärta, tapetlimrester och vax från målat och omålat trä, metall eller
vinyltapet. Den är speciellt utvecklad för att förbehandla högglansytor eller andra hårda material innan
du målar, lacker eller limmar utan att behöva slipas.
Det är också idealiskt att använda på väggar före
tapetering.

BRUKSANVISNING
1. Det rekommenderas att använda handskar
och att utföra ett prov på ett mindre synligt
område om ytan inte ska efter behandlas.
101 PRE-PAINT WIPES mattar ner ytan och
på så sätt avlägsnas glansen permanent.
2. 101 PRE-PAINT WIPES används på ytan i
cirkulär rörelse för att undvika repor.
3. Använd med fördel wipes med mopp (eventuellt
med förlängningsskaft) för användning på
större ytor som tak och väggar, för mindre
påfrestning för armar/axlar/rygg.
4. På vertikala ytor används 101 PRE-PAINT
WIPES från topp till botten.
5. Byt till en ren duk så snart duken
är smutsig eller torr.
6. Låt ytan torka helt, ca. 10 minuter innan
vidare behandling med färg, lack eller lim.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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