Dust-Keepers

versie: DK 1020191

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Geïmpregneerd met speciale, zeer lichte was die het stof
aan de doek bindt.
Aangenaam licht geparfumeerd.
Antistatische werking.
Droog te gebruiken, dus geen last meer van
achterblijvende waterkringen.
Verpakt in handige hersluitbare zak.

OMSCHRIJVING
Dust-Keepers zijn unieke, met een speciale en zeer lichte was geïmpregneerde doeken om snel en veilig stof en vuil te verwijderen van vrijwel
iedere gladde ondergrond. Het stof wordt door de Dust-Keepers vastgehouden en zal dus niet weer opdwarrelen en ergens anders neerslaan.
Dust-Keepers zijn speciaal ontwikkeld voor gladde oppervlakken, zoals lakken, kunststoffen, computermateriaal, piano’s, dashboards etc. en
daardoor uitstekend geschikt voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, autobedrijven, computerbedrijven, detailhandel, meubelindustrie en
meubelhandel, pianoshowrooms etc.
Door ze in de lengte op te rekken worden Dust-Keepers licht statisch. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het opgenomen stof wordt
vastgehouden. De was waarmee de Dust-Keepers zijn geïmpregneerd, zorgt voor een mooie egale glans. Door de combinatie van deze unieke
eigenschappen is het gebruik van water of nawrijven totaal overbodig; dus een zeer snelle methode! Dust-Keepers zijn licht geparfumeerd
waardoor een zeer aangename geur ontstaat.
Dust-Keepers worden geleverd in verpakkingen van 25 of 50 stuks. De handige hersluitbare zak zorgt ervoor dat de doeken niet zullen
uitdrogen.

ALGEMEEN
VERPAKKING

Hersluitbare plastic zak 25 stuks | Hersluitbare plastic zak 50 stuks

ARTIKELCODE

04.1916.0480 | 04.1917.0480
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Dust-Keepers

versie: DK 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE
Basis:

Viscose vliesstof met 13-17% binder, geïmpregneerd met medicinale, witte paraffineolie met citroengeur

Volumieke massa / dichtheid:

50 g/m²

Afmetingen:

60 cm x 60 cm

Methode van aanbrengen:

De Dust-Keeper voor gebruik in de lengte oprekken. Oppervlak met lichte druk ontdoen van stof. Sterker
vervuilde doeken niet opnieuw gebruiken. Niet gebruiken op glas en lederen zittingen. Na gebruik de zak
goed terug sluiten.

Reinigen handen:

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid:

12 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities:

Koel en droog bewaren

EAN-Code:

Hersluitbare plastic zak 25 stuks 5400563023143
Hersluitbare plastic zak 50 stuks 5400563023235

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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