ESKENS MULTI WIPES verwijderen eenvoudig verf-, inkt-, vet-, lijm-, olie- en kitvlekken van handen,
gereedschap en oppervlakken. Deze dubbelzijdige reinigingsdoekjes met krachtige microkorrel-vezel zijn
ontwikkeld om hardnekkig vuil aan te pakken. Ze schuren niet tijdens gebruik en kunnen worden gebruikt
zonder water, schoonmaakmiddelen of zeep. De unieke formule verwijdert effectief het vuil en zorgt voor
een schoon, hygiënisch resultaat.

VOORDELEN
• Unieke formule
• Dubbelzijdig
• Extra sterk
VERPAKKINGSGROOTTE
130 stuks verpakking. Ook beschikbaar in 40, 100 en 250
stuks verpakkingen.
SAMENSTELLING
Water, gedenatureerde alcohol, dimethylglutaraat, alcoholethoxylaat 6EO, glycerine, dimethylsuccinaat, dimethyladipaat, natriumbenzoaat, C9-11 Pareth - 9,2 - broom - 2 nitropropaan - 1,3 - diol, terpenen uit citrus aurantium
dulcis, tangerine olie.
VEILIGHEIDSADVIES
Voorkom aanraking met ogen. Als het product per ongeluk
met de ogen in aanraking komt, de ogen met een ruime
hoeveelheid water spoelen.
BEWAARADVIES
Bewaren in een koele en goed geventileerde ruimte. Uit de
buurt houden van ontstekingsbronnen, hittebronnen,
vonken, open vuur en hete oppervlakken. De dop goed
sluiten na gebruik. Na openen beperkt houdbaar.
OPENING INSTRUCTIONS
1) Draai de QRD-opening linksom los en verwijder deze.
2) Trek het eerste doekje tussen duim en wijsvinger naar
buiten toe vanuit het midden van de rol.
3) Duw het doekje van achteren door de QRD-opening.
4) Sluit de QRD-opening weer door deze rechtsom te
draaien.

VOORZORGSMAATREGEL
Voorkom aanraking met ogen of geïrriteerde huid. Voor
gebruik eerst uitproberen op een onopvallende plek. Niet
geschikt voor LCD-schermen, bepaalde plastics, stoffen of
kwetsbare oppervlakken. Uit de buurt van hittebronnen en
open vuur houden. Buiten bereik van kinderen houden.
CONTACTGEGEVENS
Eskens Tinting Solutions B.V. - Distributieweg 6 2404 CK Alphen aan den Rijn - NL
INFORMATIELIJN: +31 (0)172 468040
VERVAARDIGD IN HET VERENIGD KONINKRIJK
PRODUCTREFERENTIENR.: Art. Nr. 40410.130-SM
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VERKRIJGBAAR OP
VERZOEK.
AFMETINGEN DOEKJES
(CA.) 20 x 20 CM

www.multiwipes.com
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