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EIGENSCHAPPEN 
 

• Unieke scrubkorrels voor grondige reiniging. 

• Ideale verpakking, dus altijd bij de hand. 

• Effectief tegen lijm, verf, kitresten, olie, vet en vuil. 

• Snel verdampend, dus handig na en tijdens de werkzaamheden. 

• Zowel voor handhygiëne als voor vervuilde oppervlakken of gereedschappen. 

• Duurzame navulverpakking, daardoor 73% besparing op gebruik van PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Power Scrubs zijn geïmpregneerde (hand)reinigingsdoekjes met speciale actieve en huidbeschermende bestanddelen. De op de doekjes 
gelamineerde kunststofvezels en de huidvriendelijke zeepoplossing waarmee de doekjes geïmpregneerd zijn, garanderen een grondige 
reiniging van de huid of de vervuilde ondergrond. In de handige navulverpakking zijn Power Scrubs altijd direct bij de hand op de werkplek. Ze 
verwijderen snel lijm, verf, kitresten, olie, vet en vuil van de handen of vervuilde ondergronden. Handig na werkzaamheden of tussendoor.  
 
Power Scrubs zijn met de zachte zijde ook perfect te gebruiken op minder krasvaste ondergronden voor het moeiteloos verwijderen van vet, 
olie, drukinkt, toner, verf, remstof, roet, viltstift, lijm, grafiet, hars, grasafzetting, nicotineaanslag en nog veel meer. Ideaal voor 
onderhoudswerkzaamheden in productieprocessen of op locatie.  
 
In de handige navulverpakking zijn de Power Scrubs zeer gebruiksvriendelijk en blijven ze altijd schoon en vochtig. Daardoor is deze 
navulverpakking uitermate geschikt voor iedere werkplaats, mobile-service dienst en zelfs onderhoudsdiensten, die met de meest 
voorkomende soorten vervuiling te maken krijgen. 
 

ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Rechthoekige Dispencer Emmer 150 stuks | Plastic zak (navulling) 150 stuks 

ARTIKELCODE 04.1905.0690 | 04.1906.0690 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Hitte gebonden polypropyleen non-woven 

Samenstelling:    100% polypropyleen 

Gewicht:     ± 45 g/m² 

Afmetingen:    30 cm x 24 cm 

Hoeveelheid impregneermiddel:  1000 ml per rol van 150 doekjes 

Toepassingen:    Power Scrubs zijn geschikt voor het reinigen van handen en gereedschappen en verwijderen lijm-, verf-  
en kitresten, olie en allerhande andere vervuilingen. 

Methode van aanbrengen:   Doekje uit de emmer trekken tot bij de perforatierand en zijwaarts afscheuren. Hiermee over  
de handen of het te reinigen voorwerp wrijven. 

Gebruik navulling:    Plaats de navulling compleet met plastic zak in de emmer. Maak de plastic zak open (met de daarvoor  
voorziene inkeping) en trek het doek door de dekselopening. Plaats het deksel terug op de emmer en  
gebruik de doeken zoals beschreven. 

Houdbaarheid:    30 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Bijzonderheden:    Doordat het doekje is uitgevoerd uit een ruwe en een zachte zijde is het geschikt voor verschillende  

toepassingen. 

EAN-Code:    Rechthoekige Dispenser Emmer 150 stuks 5400563023020 
    Plastic zak (navulling) 150 stuks 5400563023105 

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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