
A PlumWipes 
tisztítókendők előnyei:

Gyors, egyszerű tisztítás

Gazdaságos

Hatékony tisztító 
regeneráló hatással

Széleskörű felhasználási 
lehetőségek

Egyszerre tud törölni és szárítani. 
A Plum tisztítókendőkkel időt 
takaríthat meg víz használata 
nélkül. Ideális szerviz autókban, 
vagy olyan helyeken ahol nincs 
vízvételi lehetőség.

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

Kéztisztításon kívül használható 
szerszámok, szilárd felületek és 
gépek tisztítására. 
Jó hasznát vehetik szerelők, 
kovácsok, műszerészek, festők, 
nyomdászok, építőipari dolgozók, 
szervizesek egyaránt.

A Plum tisztítókendő egy 
hatékony tisztító folyadék és 
regeneráló anyagkombinációja. 
Az erős tisztítókendő 
dörzshatással segít a 
legmakacsabb szennyeződések 
eltávolításában.
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PlumWipes
Nedves tisztítókendő

hatékonyan eltávolítja

a szennyeződéseket

víz használata NÉLKÜL



PlumWipes Heavy-Duty – erős tisztítókendők

PlumWipes Hand&Tool – kéz és szerszám tisztító kendők

PlumWipes All-Purpose – általános tisztítőkendők

A Heavy-Duty tisztítókendő hatékony, de bőrbarát megoldás olaj, gázolaj, festék, 
ragasztó és más makacs szennyeződések eltávolítására víz használata nélkül! 
A puha tisztítókendőbe szőtt erős szálak biztosítják a dörzshatást és olyan 
tisztító folyadékkal vontuk be, amely bőrregeneráló hatással is rendelkezik. 
A tisztítókendők mérete 30 x 22 cm és a könnyebb téphetőség érdekében, 
perforálva vannak.

A Hand&Tool tisztítókendő hatékony, de bőrbarát megoldás olaj, zsír, viasz 
és más makacs szennyeződések eltávolítására a kézről és szerszámokról és 
egyéb felületekről víz használata nélkül! A puha tisztítókendőbe szőtt erős 
szálak biztosítják a dörzshatást és olyan tisztító folyadékkal vontuk be, amely 
bőrregeneráló hatással is rendelkezik. Különösen alkalmas javítóműhelyek, 
garázsok és egyéb mobil munkahelyek számára, ahol nincs vízvételi lehetőség.

Az All-Purpose tisztítókendő hatékony, de bõrbarát megoldás olaj, wax, 
festék és egyéb makacs szennyeződések eltávolítására víz használata 
nélkül! A kendőket ugyanolyan regeneráló hatású tisztító folyadékkal láttuk 
el, mint a Heavy-Duty tisztítókendőket, de dörzshatást nem építettünk bele. 
A tisztítókendők mérete 18 x 22 cm és a könnyebb téphetőség érdekében, 
perforálva vannak.

Cikkszám: 5330 • Kiszerelés: 6 x 50 db kendő dobozban/karton
Cikkszám: 5331 • Kiszerelés: 4 x 150 db kendő dobozban/karton

Cikkszám: 1251 • Kiszerelés: 6 x 50 db kendő dobozban/karton
Cikkszám: 1252 • Kiszerelés: 4 x 150 db kendő dobozban/karton

Cikkszám: 5332 • Kiszerelés: 4 x 200 db kendő dobozban/karton

Fali tartók

Rozsdamentes acél fali tartó 
50 db-os termékekhez

Cikkszám: 5340 • Kiszerelés: 1 db

Rozsdamentes acél tartó 
150-200 db-os termékekhez

Cikkszám: 5342 • Kiszerelés: 1 db

MEGJEGYZÉS
A termék bizonyos esetekben megfakulhat és/vagy elszíneződhet. Ez különösen a műanyagok bizonyos típusaira 
vonatkozik. Kétség esetén a terméket egy nem látható helyen kell tesztelni a további használat előtt.

Plum Magyarország Kft.
8200 Veszprém, Erdész u. 4.
Tel./Fax: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu
www.plum.hu


