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Anvendelsesområde
Inden og udendørs på væg og gulv.

Specialrens til fjernelse af epoxyharpiksrester efter fugning, til grun
drengøring af svært belastede belægninger og til slutrengøring efter 
lægning af nye belægninger.

ARDEX RG Cleaner løsner også genstridig snavs som f.eks. olie, 
fedtfilm, polymer og vokslag samt forskellige emulsioner. 

Underlag
ARDEX RG Cleaner kan anvendes på belægninger af sten og lertøj.

Type
Alkalisk rengøringskoncentrat bestående af biologisk nedbrydelige 
alkaliske stoffer, tensider og hjælpestoffer.

ARDEX RG Cleaner er klar til brug og kan efter behov fortyndes i 
forholdet 1:10.

Egenskaber
ARDEX RG Cleaner løsner snavs på overfladen og fastholder dem i 
rengøringsvandet. 

Forarbejdning/fjernelse af epoxyharpiksrester
Afhængigt af tilsmudsningsgraden, kan ARDEX RG Cleaner påføres 
rent eller fortyndet i forholdet 1:10. Efter 10  20 minutters reaktions
tid kan snavset løsnes og fjernes mekanisk ved hjælp af en skrubber 
eller en hvid rengøringsklud. I tilfælde af genstridig snavs kan midlet 
påføres rent eller i blandingsforhold op til 1:3. Reaktionstiden kan i 
sådanne tilfælde forlænges til 30 min. 

Væsken må ikke tørre ind, men fjernes med en gummiskraber. Skyl 
efter 12 gange med rigelige mængder rent vand. Vådstøvsuger 
eller rengøringsmaskine kan anbefales til fjernelse af overskydende 
materiale.
 
Grundrengøring
Fjern først løst snavs. Påfør ARDEX RG Cleaner rent eller fortyndet 
med vand i forholdet 1:10 ved hjælp af et egnet hjælpemiddel 
(svamp, klud, børste el lign.). Lad væsken reagere i 10  20 min. 

Væsken må ikke tørre ind, men fjernes efter 1020 min. med en gum
miskraber. Skyl efter 12 gange med rigelige mængder rent vand. 
Vådstøvsuger eller rengøringsmaskine kan anbefales til fjernelse af 
overskydende materiale.

Bemærk
Må ikke anvendes på natursten, poleret marmor, eloxal, lakerede 
overflader og andre underlag, der ikke tåler alkaliske stoffer. Det 
anbefales altid først at teste midlet på et ikke synligt sted.

Rester efter fugning med ARDEX RG 12 eller ARDEX WA bør fjernes 
så hurtigt som muligt, dog tidligst efter 12 timer. Jo længere resterne 
forbliver på overfladen, desto vanskeligere er den efterfølgende 
rengøring.

ARDEX RG Cleaner
Epoxyrens

• Specialrens til fjernelse af epoxyharpiksrester efter fugning

• Slutrengøring efter lægning af nye belægninger af sten og lertøj

• Grundrengøring af svært belastede belægninger inden behandling 
med andre ARDEXprodukter

• Fjernelse af epoxyharpiksrester på værktøj og udstyr



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Materialeforbrug 
Manuel rengøring:   Ca. 100  200 ml for hver 10 liter vand. 
Mobilt renseanlæg:   Ca. 300  400 ml for hver 10 liter vand.

Massefylde:   Ca. 1,1 g/cm³.

pHværdi:   Ca. 14 (koncentrat).

Udseende:   Flydende, klar, gullig.

Opløselighed i vand:   Fuldstændig.

Forarbejdningstemp:  Ca. +15  +25 °C.

GISKODE:   GG 80.

Emballage:   Plastflaske med 1 l netto, 10 flasker pr.  
  kasse.

Lagring:   Køligt, men frostsikkert. Åbne beholdere  
  skal lukkes godt. Lagringstid: Ca. 24   
  måneder i lukket og original emballage.




