
BESKRIVNING AV PRODUKT
Servetter för industriell handrengöring.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Handy Wipes är utmärkt till "all round" bruk, då den rengör händerna utan att man behöver ha tillgång till vatten och tvål. Ett ut-
märkt alternativ för verkstäder, servicebilar, entreprenörer, chaufförer m.fl.  Används också till rengöring av utrustning, verktyg 
mm. OBS: Bör inte användas på målade och lackade ytor.  EGENSKAPER  Handy Wipes är en stark pappersservett som har en till-
sats av effektiv handrengöring. Den löser och tar bort olja, fett och annan smuts som absorberas av servetten.

ARBETSBESKRIVNING
Dra upp servetten från toppen av locket. Locket förslutes därefter med skyddslocket, så att inte servetterna torkar.

MILJÖ & HÄLSA

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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