HANDY WIPES
Uniwersale chusteczki czyszczące
KARTA TECHNICZNA
SB PROF
KLUCZOWE KORZYŚCI
- Gotowe do użycia
- Nie pozostawiają śladów
- Nie odbarwiają podłoża
- Nie powodują podrażnienia skóry
- Praktycznie bezzapachowe
- Zastępują rozpuszczalniki, zmywacze i czyściki
- Łatwe i bezpieczne w użyciu
- Rozpuszczają i usuwają również tłuszcz i oleje
- Wysoka skuteczność
OPIS PRODUKTU
HANDY WIPES to specjalne chusteczki czyszczące do
usuwania zabrudzeń z rąk, narzędzi oraz powierzchni, bez
użycia wody, mydła czy ręczników.

ZASTOSOWANIA
•

Usuwanie świeżych pozostałości i zabrudzeń
produktów chemii budowlanej, takich jak wyroby
cementowe,
kleje,
grunty,
hydroizolacje
bitumiczne, farby, lakiery, silikony, akryle, piany
poliuretanowe, żywice naprawcze itp.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
ART. NR

RODZAJ

30600194

150 szt.
plastikowe wiaderko

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

RODZAJE POWIERZCHNI
Wszelkiego typu powierzchnie, gładkie lub porowate

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować na świeże plamy i zabrudzenia. Otworzyć
pokrywę, odbezpieczyć wieczko. Wyciągnąć chusteczkę. Po
użyciu dokładnie zamknąć opakowanie, aby zapobiec
wyschnięciu.

UWAGI
Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa produktu. W przypadku powierzchni
lakierowanych zaleca się wykonanie próby. Przed użyciem
zaleca się wykonać test na niewielkiej powierzchni.

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i
doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy
nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które
wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.
Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić
test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością
Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie
obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru
wyczerpującego.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w
temperaturze od +5°C do +25°C.
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