
O nouă soluție pentru
curățarea mâinilor:
• pentru îndepărtarea

uleiului, motorinei,
adezivului și a vopselei 

• pentru curățarea mâinilor,
mașinilor și a pieselor de
schimb

• în combinație cu substanță
pentru protecția mâinilor

• pentru utilizare rapidă și
ușoară

• economic

Plum Wipes
Șervețele umede pentru
curățare elimină
impuritățile în mod eficient
FĂRĂ utilizarea apei

Made in Denmark



Șervețele cu o curățare puternică
Șervețelele cu o curățare puternică constituie o soluție eficientă, testată derma-
tologic, pentru eliminarea impurităţilor cauzate de uleiuri, motorină, vopsea,
adezivi, şi alte impurităţi încăpăţânate, fără utilizarea apei! Fibrele rezistente
ţesute in şerveţelele moale pentru curăţare asigură efectul abraziv, iar lichidul de
curăţare îmbunătăţeşte regenerarea pielii. Dimensiunea Șervețelelor cu o
curățare puternică sunt de 30 x 22 cm, şi sunt perforate în scopul ruperii uşoare.  

Nr. articol: 5330 Prezentare: 6 x 50 buc. șervețele în box/carton
Nr. articol: 5331 Prezentare: 4 x 150 buc. șervețele în găleată/carton

Șervețele pentru curățare generală
Șervețelele pentru curățare generală constituie o soluție eficientă, testată
dermatologic, pentru eliminarea impurităţilor cauzate de uleiuri, wax-e, vopsea,
şi alte impurităţi încăpăţânate, fără utilizarea apei! Şerveţelele sunt prevăzute
cu acelaşi lichid de curăţare regeneratoare, ca şi şerveţelele cu o curăţare
puternică, dar fără efect abraziv. Dimensiunea Șerveţelelor pentru curăţare
generală sunt de 18 x 22 cm, şi sunt perforate în scopul ruperii uşoare.

Nr. articol: 5332 Prezentare: 4 x 200 șervețele în găleată/carton

Beneficiile șervețelelor pentru curățare Plum:
• Curățare rapidă, ușoară

Șterge și usucă în același timp. Prin folosirea șervețelelor pentru curățare
Plum puteţi economisi timp, fără utilizarea apei. Ideal în mașinile de servi-
ciu, sau în acele locuri unde nu există alimentare cu apă.

• Economic 
Şerveţelele ţesute din polipropilenă  sunt capabile să rețină și să
depoziteze marea parte a impurităților. Acest lucru înseamnă că pot fi uti-
lizate de mai multe ori, prin urmare după curăţarea mâinilor sunt potrivite și
pentru ștergerea sculelor.

• Cu efect de curățare, regenerare eficientă 
Șervețelele pentru curățare Plum constituie combinația unui lichid de
curățare și al unui material de regenerare. Șervețelele cu o curățare
puternică cu efect abraziv ajută la eliminarea celor mai încăpăţânate
impurități. 

• Posibilități de utilizare pe scară largă  
În afară de curățarea mâinilor pot fi utilizate pentru curățarea sculelor,
suprafețelor dure și a mașinilor. Pot fi utilizate și de mecanici, fierari, tehni-
cieni, zugravi, tipografi, lucrători în construcții, și de personalul de service.www.plum.hu


