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Easy Clean Wipes
VOORBEHANDELING GEVELPLATEN

VOORDELEN

- o.a. voor Trespa Meteon

- Gebruiksklaar

- Snelle verwerking

- o.a. voor Trespa Meteon

- Gebruiksklaar

- Snelle verwerking

PRODUCT 

Easy Clean Wipe is een gebruiksvriendelijk doekje

geïmpregneerd met speciale vloeistof, geschikt voor de

voorbehandeling van de lijmzijde van specifieke

gevelpanelen. 

TOEPASSINGEN 

Voorbehandeling van bepaalde gevelplaten.

VOORDELEN 

- Verbetert de duurzame hechting.

- Mens- en milieuvriendelijker dan de gebruikelijke

oplosmiddelhoudende primers, activators en reinigers.

- Gebruiksklaar, snelle applicatie.

- Geen geknoei met of onnodig verlies van oplosmiddel.

- Doekje droogt (in de verpakking) nauwelijks uit.

- Per stuk verpakt.

- Nagenoeg reukvrij.

- Zeer zuinig in gebruik.

VERWERKING 

De doekjes zijn gebruiksklaar. Per stuk verpakt in sachets

(doekjes verpakt in verzegeld aluminium folie). Tien sachets

in een doosje.

Voorbehandeling van bepaalde gevelplaten: Raadpleeg de

Bostik gevelplaatverlijmingstabel of TI-blad om na te gaan

of de Easy Clean Wipes de juiste voorbehandeling bieden

voor de betreffende gevelplaat.

Ondergrond: Ondergrond moet visueel droog en stofvrij

zijn. De plaat (daar waar de lijmril komt) over de volle lengte

en in ruime banen van 10-15 cm stevig met deze doekjes

afwrijven. Wanneer het oppervlak sterk verontreinigd is, dit

nogmaals herhalen. Men kan bij het aanbrengen over het

algemeen goed zien waar men de panelen met de doekjes

heeft schoongemaakt. Vervang het doekje als het vuil

wordt. Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur

verlijmd kan worden. Vermijd aanraking van de

voorbehandelde oppervlakken, aangezien dat de hechting

nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting

eveneens nadelig beïnvloeden. Niet aanbrengen bij zeer

hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij mistig weer.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Na 10 minuten droogtijd kan men met de

applicatie van de lijm beginnen.

Verbruiksindicatie: Met slechts één doekje kan men zeker 2

à 4 m2 aan gevelpaneeloppervlak voorbehandelen. 

Let op: Niet geschikt voor het reinigen van de voorzijde van

de panelen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Meer dan 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele

verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C

tot +30°C.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Type pluisvrij, synthetisch doekje

Impregneervloeistof

Basis niet-gechloreerd oplosmiddel

Soortelijke massa 0,77 g/ml

Vlampunt +61°C

Artikelnummer 30024252

EAN code 8713572027208

Kleur wit

Verpakking 10 st/doos

Verpakt per 1

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


