101 PRE-PAINT WIPES
Rengjøring, avfetting og matting av
overflater før maling
• Sikrer bedre heft av

maling, lakk og lim på
de fleste overflater

• Matter overflaten, uten

behov for sliping

• Enkel i bruk, uten

vask eller skylling

• Begge sidene av

duken kan benyttes

101 serien – fra leverandøren av

i Norge.

www.101.as

PRODUKTINFORMASJON – 101 Pre-Paint Wipes

EGENSKAPER
101 PRE-PAINT WIPES rengjør, avfetter og matter ned
overflaten og sikrer dermed bedre heft for maling,
lakkering eller liming på de fleste materialer. Ved
bruk av 101 PRE-PAINT WIPES før maling og lakkering
reduseres sjansen for at ny maling eller lakk får flekker,
skjolder eller flasser.
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FORPAKNING
Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

18 x 21 cm
40 wipes boks

T599705

1817986

9314018

54432772

BRUKSOMRÅDER
101 PRE-PAINT WIPES er svært effektiv for fjerning av
støv, fett, sot, matrester, sverte, tapetlimrester og voks
fra malt eller umalt tre, metall eller vinyltapet. Den er
spesielt utviklet for å forbehandle flater med høy glans
eller andre vanskelige materialer før maling, lakkering
eller liming uten behov for å slipe. Den er også ideell å
bruke på vegger før tapetsering.

BRUKSANVISNING
1. Det anbefales å bruke av hansker samt å
gjennomføre en test på et lite synlig område
hvis overflaten ikke skal etterbehandles.
101 PRE-PAINT WIPES matter ned
overflaten, og vil dermed fjerne glans.
2. 101 PRE-PAINT WIPES brukes på overflaten i
sirkulære bevegelser for å unngå ripedannelse.
3. Bruk gjerne wipes sammen med mopp
(evt. med forlengerskaft) for å bruke på
større flater som tak og vegger, for mindre
belastning for armer/skuldre/rygg.
4. På vertikale flater brukes 101
PRE-PAINT WIPES ovenfra og ned.
5. Bytt til en ren duk så fort duken
er skitten eller blitt tørr.
6. La overflaten bli helt tørr, ca. 10 minutter, før
videre behandling av maling, lakk eller lim.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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