TECHNISCHE INFOFICHE
Product naam :

MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

Productomschrijving :

MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues is een hand- en gereedschapsreiniger/
ontvetter;

Eigenschappen :

 zeer sterke, non-woven doek met 1 gladde en 1 gestructureerde kant
voor fijn of intensief reinigen.
 geen water, zeep of handdoek nodig
 bevat krachtige huidreinigers.
 uitstekend om gereedschap te reinigen.
 reinigt, ontsmet en verzorgt de handen in één handeling.
 huidverzorgende nawerking van glycerine.
 vrij van siliconen.
 werkt snel en efficiënt = tijdbesparend.

Toepassingen :

 verwijderen van olie, teer, wax, smeermiddelen, zware vetten, vele
verven, ander moeilijk te verwijderen vuil, zoals drukinkten, alcoholstift,
inkt, balpeninkt, grafiet, roetresten, koolstof, diesel, enz …
 niet-uitgeharde MS-Polymeerkit, siliconenkit, acrylaatkit, polyurethaankit,
kit op basis van bitumen, parketlijmen op basis van 1K, parketlijmen op
basis van 2K, parketlijmen op basis van alcohol en waterdispersie, PUschuim, lijmen op basis van PU, kunstharsen, 2K-lakken, vernissen en
verven.

Verpakking :

Technische informatie :

Gebruiksaanwijzing :

Veiligheid en transport :

Emmers :

met bajonetsluiting voorzien van seal

Inhoud :

70 doekjes
28 x 21 cm / emmer

Omdozen :

12 emmers per doos

bevat geen siliconen, kerosine

 voor gebruik handen niet nat maken
 handen goed inwrijven met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues totdat de
vervuiling van de handen is.
 De handen daarna aan de lucht laten drogen.

Zie veiligheidsfiche

TECHNISCHE INFOFICHE
Garantie :

D-MAX garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer
bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en
leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor
enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid :

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van
algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te
stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

