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Erstatter: NY

Dato: 2014-10-09

Brutal Wipes
4620
 Smidige

Rengjøringsservietter for
enkel fjerning av uherdet lim og
fugemasse, maling,
fett, tjære, olje og andre urenheter
Spesielt egnet til lim og fugemasse
på SMP base. Fungerer
også til rengjøring av maskiner og
verktøy.

TEKNISK DATA
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Oppbevaring:

 Behagelig lukt
 Rengjøring uten vann
 Fjerner lim, maling,
fett, olje etc
 Kan også benyttes til
rengjøring av verktøy og
maskiner
 Godt egnet til SMP
produkter

BEGRENSNING
Cellulosepapir med
rengjøringsmidler
72 stk pr boks
Hvit/blå
Minst 12 mndr. i
Uåpnet emballasje.
Oppbevares svalt og
tørt, ikke under +5 oC
Lukk klaffen på lokket
etter bruk slik at
serviettene ikke
tørker ut.

BRUKSANVISNING
Ta av lokket og fjern den beskyttende folien.
Dra opp en serviett et stykke til du ser den
perforerte stripen. Start innerst på rullen.
Før deretter servietten gjennom lokket før
lokket settes på. Riv av servietten slik at en
bit av neste serviett er synlig under klaffen
på lokket.
Fukt lim og fugemasserester og la dette virke
en kort stund før disse vaskes bort. Gjenta om
nødvendig.

Ikke la klutene ligge på malte, lakkerte eller
oljede flater. Gjør en test på et lite synlig
felt dersom det er usikkert om materialet tåler
denne type rengjøring
HELSE OG MILJØ
Inneholder d-limonen. Kan gi allergisk
reaksjon. Skadelig for vannlevende organismer,
kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet. Ta hånd om dette kjemikalie og
dets emballasje og lever til godkjent
avfallsbehandlingsanlegg.
Inneholder: Ikke-ioniske, overflate aktive
stoffer <5% parfyme(Hexyl Cinnamal, Limonene,
konserveringsmidler (Benzisothiazolinone)
Oppbevares utilgjengelig for barn
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon
DEPONERING
Tøm emballasje helt og kast i henhold til
myndighetens krav.
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og
praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som
veiledning i forbindelse med valg av produkt og
arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for
resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende
personskade eller skade som faktisk har blitt bevist
etter feil og mangler i ett av produktene produsert av
oss.
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