
ARDEX RG
Epoksü puhastusvahend

Kasutusala
Välis- ja sisetingimused. Põrandad ja seinad.

Epoksüvuukide puhastamine epoksüjääkidest. Põhipuhastuseks eriti 
määrdunud plaaditud pindadel ja viimistluspuhastuseks uutel plaaditud 
pindadel.  

ARDEX RG epoksü pesuainega saab eemaldada ka erinevate õlide, 
rasvade, vahade ja muude samalaadsete ainete plekke.  

Sobivad aluspinnad
ARDEX RG sobib puhastamiseks klinkerplaatidelt, glasuurplaatidelt ja 
tiheda koostisega glasuurimata plaatidelt. 

Tüüp
Aluseline kontsentraat koosneb bioloogiliselt lagunevatest leelistest, 
pinna aktivaatorist ja lisaainetest. 

ARDEX RG on kasutusvalmis kuid vajadusel võib seda lahjendada kuni 
1:10 (10 osa vett). 

Omadused
Mustust eemaldavad aineosad mõjutavad määrdunud pinda ja seovad 
eraldunud mustuse loputusveega.  

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND 
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi 

• Epoksüvuugi jääkide eemaldamiseks

• Viimistluspuhastuseks klinkerplaatidel, glasuurplaatidel ja  
 tiheda koostisega glasuurimata plaatidel

• Plaatide puhastamiseks enne ARDEX-i tooteid

• Tööriistade puhastamiseks epoksü jääkidest
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ARDEX RG
Epoksü puhastusvahend
Töötamine

Epoksüjääkide eemaldamine
Sõltuvalt pinna määrdumise ulatusest saab ARDEX RG epoksü pesuai-
net kasutada lahjendamata kujul või lahjendatuna kuni 1:10 (10 osa 
vett). 10–20 minutilise mõjumisaja järel hõõrutakse pinda valge 
Scotch Brite pesukäsnaga. Paksemate ja kõvemate mustuse kihtide 
eemaldamiseks kasutatakse ainet lahjendamata või 1:3 (3 osa vett) 
veega lahjendatuna. Ka mõjumisaega võib pikendada kuni 30 minutini. 
Pesuleotisel ei tohi lasta kuivada puhastatavale pinnale. Pärast mustu-
se eraldumist pestakse pinnad veel paar korda rohke puhta veega. 
Pesuleotise eemaldamiseks võib kasutada ka  märgimemise funkt-
siooniga tolmuimejat või põrandapuhastusmasinat. 

Põhipuhastus
Esmalt eemaldatakse lahtine mustus. ARDEX RG epoksü pesuaine levi-
tatakse pinnale pehme harja, pesukäsna või lapiga, lahjendamata või 
veega lahjendatuna kuni 1:10. Ainel lastakse mõjuda 10–20 minutit.  

Leotisel ei tohi lasta puhastatavale pinnale kinni kuivada. Leotise saab 
eemaldada näiteks kummist pahtlilabidaga ning pind pestakse 1–2 
korda rohke puhta veega. Pesuleotise eemaldamiseks võib kasutada 
ka  märgimemise funktsiooniga tolmuimejat või põrandapuhastusmasi-
nat.

Pane tähele
Epoksü pesuainet ei tohi kasutada looduskividel, lihvitud marmoritel, 
laki pindadel, eloksaal pindadel või muudel leelisega reageerivatel 
pindadel.  

ARDEX RG 12 ja ARDEX WA epoksüjäägid eemaldatakse võimalikult 
varakult kuid mitte varem kui 12 tundi pärast vuukimist. Mida hilise-
maks puhastus jääb, seda töömahukam see on.  

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Kulu      
manuaaliselt: u. 100–200 ml / 1 l vett  
masinaga: u. 300–400 ml / 1 l vett

Mahukaal: u. 1,1 g/cm³

pH-arv: u. 14 (konsentraat)

Välimus: läbipaistev ja kollakas vedelik

Lahustub veega: täielikult

Kasutustemperatuur: +15 °C – +25 °C

Pakend:  plastpudel 1 kg neto, 10 tk/kast

Ladustamine/säilivus:  Avamata pudel u. 24 kuud kuivas  
 ruumis külmumiselt kaitstuna.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid  
juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad   
ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus. 08
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