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EIGENSCHAPPEN 
 

• Klaar voor gebruik. 

• Reiniging en bescherming in één beweging. 

• Geschikt voor leder, kunstleder en kunststof interieurdelen. 

• Verpakt in een handige dispenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Handy Leather Wipes zijn speciaal ontwikkelde reinigings- en beschermingsdoekjes voor het reguliere onderhoud van leder en kunstleder. De 
doekjes zijn zo samengesteld dat ze voor 75% reinigen en voor 25% een beschermende werking hebben. De doekjes zijn bedoeld om snel en 
eenvoudig lichte vervuiling te verwijderen. 
 
Als de vervuiling zwaarder of al langer aanwezig is, dan zijn Innotec Leather Cleaner en Innotec Leather Protector de beste oplossing. 
Innotec Handy Leather Wipes zijn door hun milde samenstelling ook zeer geschikt voor de reiniging van kunststof interieurdelen. 
 
In de handige dispenser zijn de Handy Leather Wipes zeer gebruiksvriendelijk en blijven ze altijd schoon en vochtig. Daardoor is deze verpakking 
uitermate geschikt binnen elk bedrijf. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Dispenser 60 stuks  

ARTIKELCODE 04.1800.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Volumieke massa / dichtheid:  45 g/m² 

Afmetingen:    14 cm x 16 cm 

Soort ondergrond:    Leder, kunstleder en de meeste kunststoffen 

Methode van aanbrengen:  Doekje uit de verpakking nemen. Met enige druk over het oppervlak bewegen. Afhankelijk van de 
vervuiling behandeling herhalen. Voor diepere vervuiling Innotec Leather Cleaner en Innotec Leather 
Protector gebruiken. 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Dispenser 60 stuks 5400563022917 

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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