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ARDEX RG Cleaner 
Epoksīda tīrīšanas līdzeklis 

Speciāls epoksīda tīrīšanas līdzeklis epoksīda palieku tīrīšanai pēc 
šuvošnas 
 

Svaigi ieklātu māla, keramikas un porcelāna flīžu segumu tīrīšanai 
 

Netīru segumu tīrīšanai pirms pārklāšanas ar citiem ARDEX 
produktiem 
 

Epoksīda atlieku tīrīšanai no instrumentiem un iekārtām 
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PIELIETOJUMS: 
Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām. 

Speciāls epoksīda tīrīšanas līdzeklis epoksīda palieku 
tīrīšanai pēc šuvošanas. Rūpīgai esošo netīru segumu 
un jauni ieklātu flīžu segumu tīrīšanai. 

ARDEX RG Cleaner tīrītājs izšķīdina grūti notīrāmus 
traipus, piemēram, dažādas eļļas un taukus, polimēra 
un vaska slāņus, kā arī dažādas emulsijas. 

 
PAMATNE: 
ARDEX RG Cleaner tīrītājs piemērots māla, keramikas, 
porcelāna flīžu segumu tīrīšanai. 
 
RAKSTUROJUMS: 
Alkālisks tīrīšanas līdzeklis, kas sastāv no bioloģiski 
noārdošiem sārmiem, virsmaktīvām vielām un 
palīgvielām. 
ARDEX RG Cleaner tīrīšanas līdzeklis ir gatavs tūlītējai 
lietošanai un to atkarībā no izmantošanas veida, ja 
nepieciešams, iespējams atšķaidīt proporcijās līdz 1:10. 
 
LIETOŠANA: 
Epoksīdsveķu palieku noņemšana 
Atkarībā no netīrības pakāpes ARDEX RG Cleaner var 
uzklāt uz virsmas koncentrētā vai arī atšķaidītā veidā 
attiecībā līdz 1:10. Ļaujot tam iedarboties 10 -20 
minūtes, pēc tam netīrumu kārtu (netīrumu plēvi) var 
izšķīdināt un mehāniski noņemt ar birstes vai balta 
tīrīšanas sūkļa palīdzību. Ļoti netīras virsmas var attīrīt 
uzklājot līdzekli koncentrētā vai arī atšķaidītā veidā 
attiecībā 1:3. Šādā gadījumā iedarbības laiku pēc 
līdzekļa uzklāšanas var pagarināt līdz pat 30 minūtēm. 
Nedrīkst pieļaut, ka šķīdums piekalst. Noņem ar 
gumijas lāpstiņas palīdzību un 1 - 2 reizes pamatīgi 
nomazgā ar tīru ūdeni. Lai atvieglotu pārpalikušā 
noņemtā materiāla savākšanu var izmantot tīrīšanas 
automātus (mitrās uzkopšanas mašīnas). 

Tīrīšana 
Vispirms virsmu attīra no gružiem. Pēc tam ar 
švammes, drānas vai birstes palīdzību uzklāj ARDEX 
RG Cleaner koncentrētā veidā vai atšķaidītu attiecībā 
1:10 un ļauj tam iedarboties 10 - 20 min. Nedrīkst 
pieļaut šķīduma piekalšanu. Noņem ar gumijas 
lāpstiņas palīdzību un 1 - 2 reizes pamatīgi nomazgā ar 
tīru ūdeni. Lai atvieglotu pārpalikušā noņemtā materiāla 
savākšanu var izmantot tīrīšanas automātus (mitrās 
uzkopšanas mašīnas). 
 
Jāievēro, ka 
nedrīkst izmantot uz dabīgā amens, pulēta marmora, 
anodēta alumīnija, lakotām un citām pret sārmu jutīgām 
virsmām. Ieteicams pirms lietošanas izmēģināt līdzekli 
apstrādājot nelielu virsmas laukumu neuzkrītošā vietā. 
Pārpalikumi apstrādājot flīžu šuves ar ARDEX RG 12 

vai ARDEX WA jānoņem pēc iespējas drīz pēc 
uzklāšanas, taču agrākais pēc 12 stundām. Jo ilgāk 
pāpalikumi paliek uz virsmas, jo sarežģītāks ir tīrīšanas 
process. 
 
DROŠĪBA / : 
Iespējama korozīva ietekme uz metāliem. Iespējami 
smagi ādas apdegumi un acu bojājumi. Glabājiet 
bērniem nepieejamā vietā. Valkāt piemērotas 
aizsargbrilles un aizsargcimdus. Izvairīties no tvaiku 
ieelpošanas. 
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU (MATIEM): visu 
nosmērēto apģērbu uzreiz novilkt un noskaloties ar lielu 
daudzumu ūdens uz ziepēm / dušā. 

IEELPOJOT: pārvietoties svaigā gaisā un turēties tādā 
stāvoklī, lai ērti elpot. 

NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās 
skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, 
meklēt medicīnisku palīdzību. 
 

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla 
satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ 
reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 
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TEHNISKIE DATI: 
 
Materiāla patēriņš: 

Manuālai tīrīšanai: apm. 100 – 200 ml uz 10 l ūdens 

Tīrīšanai ar mašīnu: apm. 300 – 400 ml uz 10 l ūdens 

 

Blīvums: 1,1 gr/m3 

 

pH vērtība: apm. 14 (koncentrātam) 

 

Izskats: dzeltenīgi dzidrs šķidrums 

 

Šķīdība ūdenī: pilnībā 

 

Iestrādes temperatūra: no + 15 - + 25 oC 

 
GHS / CLP klasifikācija: GHS05 „kodīgas vielas” 

Signālvārds: Bīstami” 
 

GGVS/ADR klasifikācija:  8 klases, UN 1719 II, 
kodīgs, sārmains šķidrums 

 
GISCODE: GG 80 
 
Iepakojums: 

1 l plastmasas kannās, pa 10 gab kastē 
 

Glabāšana: stāvus, sargāt no sala, 

atvērto iepakojumu cieši aizvērt 

 

Uzglabāšana: apm 24 mēnešus, sausā telpā, 

aizvērtā oriģinālajā iepakojumā. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu 
zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko 
pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā 
mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, 
neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski 
konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, 
būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām 
balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem 
produktu lietošanai. 
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