
Multi Wipes 90 stuks 
versie: MW90 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 
 

• Handig verpakt, dus droog, schoon en altijd bij de hand. 

• Sterk en zacht, dus veilig voor gelakte oppervlakken. 

• Groot formaat. 

• Enorm opnemend vermogen. 

• Universeel inzetbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING 
 

De Innotec Multi Wipes in kleine verpakking zijn kwaliteitsdoeken met een nieuw ontwikkelde vezelstructuur van polyester en viscose. 
Daardoor hebben ze een nog groter opnemend vermogen en een optimale reinigende werking. 
 
Multi Wipes zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen en uitwrijven van poetsmiddelen, zoals Easy Polish en Spray Shine Polish en natuurlijk 
als applicatiedoek bij het Innotec Stone Chip Repair System. Daarnaast kunnen de Multi Wipes perfect worden toegepast in combinatie met 
reinigingsproducten, zoals Multisol, Seal and Bond Remover en Multi Clean. 
 
De doeken zijn sterk, zacht en pluisvrij en daardoor absoluut veilig voor gebruik op gelakte oppervlakken. Voor kleine toepassingen zijn de grote 
Multi Wipes gemakkelijk in de lengte te splitsen. 
 

ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Doos 90 stuks  

ARTIKELCODE 04.1305.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     50% viscose - 50% polyester 

Volumieke massa / dichtheid:  ±40 g/m² 

Waterabsorptie:    < 2 seconden (ERT10.1-72) 

Afmetingen:   33 cm x 30 cm 

Methode van aanbrengen:   Multi Wipe uit de doos trekken en op de geperforeerde rand afscheuren.   
    Afhankelijk van de toepassing zijn Multi Wipes zowel droog als vochtig te gebruiken. 

Houdbaarheid:    Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking 

Bijzonderheden:    Wit met gaatjesstructuur 

EAN-Code:    Doos 90 stuks 5400563035337 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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