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VezelVersterkte reinigingsdoekjes

productoMschrijving
Vezelversterkte reinigingsdoekjes voor het zwaardere schoonmaakwerk. Ideaal 
voor tijdens en na het klussen.

toepassingsgeBied
Reinigt handen, gereedschappen en werkoppervlakken. Verwijdert moeiteloos 
natte en deels ingedroogde vlekken verf, kit, bitumen, polyurethaan, 
purschuim, lijm, polyester vuller, epoxy, olie, smeer, benzine en inkt.

eigenschappen
· Scrub & clean: gebruik de ruwe scrub zijde om de vlek los te wrijven en de 
gladde kant om het vuil op te poetsen 
· Extra groot: � doekje volstaat voor het schoonmaken van beide handen 
· Handig in gebruik: water, zeep of terpentine overbodig 
· Schoon: gooi het doekje met het vuil eenvoudig in de vuilnisbak 
· Huidvriendelijk: lanoline verzorgt de huid en voorkomt een droge & barstende 
huid

verWerking
gebruiksaanwijzing:  
Haal de deksel van de bus en verwijder de folie. Trek het eerste doekje uit het 
midden van de rol door de opening heen. Neem het gewenste aantal doekjes. 
Sluit de deksel zo snel mogelijk en voorkom uitdroging. Poets voor het beste 
resultaat vlekken zo snel mogelijk op. Zijn vlekken (deels) ingedroogd, leg dan 
het doekje over de vlek en laat de vloeistof uit het doekje intrekken om de vlek 
zacht te maken. Poets daarna de vlek los met de scrub zijde en neem het vuil op 
met de gladde zijde.
tips: Sommige kunststoffen kunnen mat uitslaan, test voor gebruik op een 
verborgen plaats.
 

technische specificaties
Basisgrondstof: Geïmpregneerde doekjes met scrubvezel

opslagcondities
Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking �2 maanden houdbaar. 
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.
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