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SCRUB WIPES
MULTIFUNCTIONELE, PROFESSIONELE REINIGINGSDOEKEN MET SCRUB

PRODUCTOMSCHRIJVING
Multifunctionele, professionele reinigingsdoeken met scrub voor
 het schoonmaken van handen, gereedschap en oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het o.a verwijderen van natte en deels
ingedroogde lijm, kit, epoxy, verf, olie, teer, roet smeer, vet,
bitumen, benzine en inkt.

EIGENSCHAPPEN
· Professionele kwaliteit 
· Dubbelzijdig: scrub en gladde zijde 
· Super-formaat (20 * 25 cm) 
· Huidvriendelijk, bevat lanoline

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Verwijder het deksel van het blik en verwijder de folie. Trek het
eerste doekje vanuit het midden van de rol door de opening.
Neem de gewenste hoeveelheid doekjes. Sluit het deksel zo snel
mogelijk en voorkom uitdroging. Voor het beste eindresultaat,
verwijder vlekken zo snel mogelijk. Laat vlekken (gedeeltelijk)
drogen, leg de doek op de vlek en laat het staan zodat de
vloeistof uit de doek kan worden opgenomen om de vlek te
verzachten. Maak vervolgens de vlek los met de schrobkant en
ruim het vuil op met de gladde kant.
Tips:  Bij deels ingedroogde vlekken, Wipe op vlek plaatsen en
na enkele minuten met gladde zijde verwijderen.
Aandachtspunten:  Gebruik geen doekjes om het gezicht te
reinigen. Synthetische stoffen kunnen mat worden, test voor
gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Impregnated cleaning tissues with
scrub fibres

Viscositeit ca.: 0 mPa·s

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen
tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op
een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en
vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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