
NIBOCLEAN PRO
REINIGINGSDOEKJES

VOORDELEN

- Ideaal voor onderweg

- Krachtige reiniging

- Eenzijdig geperforeerd, afscheurbaar

- Ideaal voor onderweg

- Krachtige reiniging

- Eenzijdig geperforeerd, afscheurbaar

PRODUCT

Reinigingsdoekjes in pot voor het verwijderen van verse

vlekken en vervuilingen op diverse materialen. Praktisch

voor onderweg. De doekjes zijn stuk voor stuk geperforeerd

en kunnen moeiteloos naar de gewenste hoeveelheid

afgescheurd worden. De pot is verzegeld met een

beschermende folie, welke voorkomt dat de doekjes

uitdrogen.

TOEPASSINGEN

Zowel voor bouw als industrie doeleinden te gebruiken.

- productiehal, werkplaats, bouwlocatie of technisch

onderhoudsbedrijf 

- niet aggressief, maar krachtig reinigingsmiddel.

- verwijderen van lijm- en kitresten, vetten, oliën,

  smeermiddelen, siliconenoliën, inkt, verse verf en lakken.

- reiniging van handen, gereedschap, machines, werktafels,

  werkbanken, apparatuur en nog veel meer.

VERWERKING

Draai de deksel van de pot en verwijder de beschermende

folie. Trek het eerste reinigingsdoekje uit het midden van de

rol via de sleuf de deksel in. Draai nu de deksel terug op het

blik. Trek vervolgens naar wens steeds één voor één de

doekjes uit de pot. 

Reinig het oppervlak door dit met het vochtige doekje af te

wrijven. Maak de vervuilde substraten direct schoon voor

het beste resultaat. Druk de klikdop op de deksel na gebruik

weer dicht om uitdroging van de doekjes te voorkomen.

Voor gebruik adviseren we om de werking en

verdraagzaamheid te testen. Uitsluitend voor professioneel

verbruik.

OPSLAG

Donker, koel, droog en bij constante temperatuur opslaan in

ongeopende originele verpakking. Zie voor de uiterste

houdbaarheidsdatum de verpakking. Geopende

verpakkingen zijn beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsblad is op bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.
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Technische Kenmerken

Kleur wit

Verpakking 80 doekjes

Omverpakking 8 potten per doos

Artikelnummer 30607677

EAN Nummer 4008373126255

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


