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Új megoldás a
kéztisztításban:
• olaj, gázolaj, ragasztó,
festék eltávolítására
• kéz, gép, alkatrész
tisztítására
• kézvédõ anyaggal
kombinált
• gyorsan, egyszerûen
használható
• gazdaságos
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Plum Wipes

Made in De nmark

Nedves tisztítókendõ

hatékonyan eltávolítja
a szennyezõdéseket
víz használata NÉLKÜL
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Erõs tisztítókendõ
Az Erõs tisztítókendõ hatékony, de bõrbarát megoldás olaj, gázolaj, festék,
ragasztó és más makacs szennyezõdések eltávolítására víz használata
nélkül! A puha tisztítókendõbe szõtt erõs szálak biztosítják a dörzshatást és
olyan tisztító folyadékkal vontuk be, amely bõrregeneráló hatással is
rendelkezik. Az Erõs tisztítókendõk mérete 30 x 22 cm és a könnyebb
téphetõség érdekében, perforálva vannak.

Cikkszám: 5330
Cikkszám: 5331

Kiszerelés: 6 x 50 db kendõ dobozban/karton
Kiszerelés: 4 x 150 db kendõ vödörben/karton

Általános tisztítókendõ
Az Általános tisztítókendõ hatékony, de bõrbarát megoldás olaj, wax,
festék és egyéb makacs szennyezõdések eltávolítására víz használata nélkül!
A kendõket ugyanolyan regeneráló hatású tisztító folyadékkal láttuk el, mint
az Erõs tisztítókendõket, de dörzshatást nem építettünk bele. Az Általános
tisztítókendõk mérete 18 x 22 cm és a könnyû könnyebb téphetõség
érdekében, perforálva vannak.

Cikkszám: 5332

Kiszerelés: 4 x 200 kendõ vödörben/karton

A Plum tisztítókendõk elõnye:
• Gyors, egyszerû tisztítás
Egyszerre tud törölni és szárítani. A Plum tisztítókendõkkel idõt
takaríthat meg víz használata nélkül. Ideális szerviz autókban, vagy
olyan helyeken ahol nincs vízvételi lehetõség.

• Gazdaságos
A polypropylene tisztítókendõk megkötik és tárolják a szennyezõdések
nagy részét. Ez azt jelenti, hogy többször használhatóak, tehát a kéz
tisztítása után akár az eszközök tisztítására is alkalmas.

• Hatékony tisztító regeneráló hatással
A Plum tisztítókendõ egy hatékony tisztító folyadék és regeneráló anyag
kombinációja. Az Erõs tisztítókendõ dörzshatással segít a legmakacsabb
szennyezõdések eltávolításában.

• Széleskörû felhasználási lehetõségek
Kéztisztításon kívül használható szerszámok, szilárd felületek és gépek
tisztítására. Jó hasznát vehetik szerelõk, kovácsok, mûszerészek, festõk,
nyomdászok, építõipari dolgozók, szervizesek egyaránt.

