Clean & Shine Towel

versie: C&S 1020191

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•

Wafelstructuurdoek met krachtige reiniging.
Uitermate groot vocht- en vuilopnemend vermogen.
Ultrazachte vezel voor een veilig gebruik.
Lange levensduur.
Pluist niet.
Geschikt voor de meeste gladde ondergronden.
Streeploos en glanzend eindresultaat.

OMSCHRIJVING
Clean & Shine Towels zijn ultrazachte en krachtig reinigende wafelstructuurdoeken met een zeer lange levensduur. Door de unieke
wafelstructuur neemt de doek zeer snel en effectief vocht en vuil in zich op en houdt deze ook perfect vast. Het eindresultaat is een perfect
glanzend en streeploos oppervlak.
De Clean & Shine Towel heeft zijn reinigende werking zonder gebruik te maken van chemische schoonmaakmiddelen en zonder het oppervlak
te beschadigen.
Clean & Shine Towels zijn door hun ultrazachte vezel veilig te gebruiken op de meeste ondergronden, zoals perspex, chroom, kunststoffen en
uiteraard gelakte oppervlakken. De doeken zijn afgewerkt met een zeer zachte draad, die ervoor zorgt dat de Clean & Shine Towel geen
beschadigingen zal veroorzaken.
Clean and Shine Towels zijn de perfecte doeken voor de verwerking van Innotec CS1 en voor het uitpoetsen en afwerken van de Innotec
polishes.
Clean & Shine Towels pluizen niet, geven een streeploos resultaat en hebben een lange levensduur, omdat ze keer op keer in de wasmachine
gereinigd kunnen worden.
Door de handige hersluitbare verpakking van 5 stuks blijven de Clean & Shine Towels schoon en altijd beschikbaar.

ALGEMEEN
VERPAKKING

Plastic zak 5 stuks
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TECHNISCHE INFORMATIE
Basis:

Wafelstructuurdoek opgebouwd uit een unieke vezelcombinatie

Vocht- en vuilabsorptie:

800%

Volumieke massa / dichtheid:

± 325 g/m²

Afmetingen:

40 cm x 40 cm

Methode van aanbrengen:

Het beste resultaat om vuil en vocht op te nemen, wordt verkregen met een droge, schone doek. De
Clean & Shine Towel heeft bij ronddraaiende bewegingen een 33% beter reinigende werking als bij heenen-weer bewegingen. Als de doek vuil wordt, kan deze worden uitgespoeld of worden gewassen.

Houdbaarheid:

Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking

Bijzonderheden:

Clean & Shine Towels zijn in de wasmachine uitwasbaar (max. 90°C). Geen wasverzachters of
bleekmiddelen gebruiken. Niet strijken.

EAN-Code:

5400563022627

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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