Tvätta/rengöra

Produktinformation

Kresto® Special WIPES

Kraftig handrengöringsduk som är impregnerad med en
avancerad formula av hanrengöringsvätska med dibasiska
estrar speciellt för borttagning av färg, trycksvärta, harts, lim
och vanlig smuts som finns inom tryckerier och
måleriverksamheter.
Användning
Rengöringsdukarna används utan vatten på
arbetsplatsen eller i bilen.

5

Instruktioner
Dra upp en duk ur hinken. Torka därefter
händerna till all smuts har löst sig

Fakta

Fördelar

Mycket effektiv

• Impregnerade med en avancerad formula av handrengöringsvätska som
består av dibasiska estrar för snabb och säker borttagning av bläck,
spackel, lim, tätningsmaterial, syntetisk-, 2-komponent- och cellulosafärg,
lack och de flesta former av industrismuts som finns på tryckerier och inom
måleriverksamheter.

Kraftig

• De slitstarka, extra stora dukarna absorberar smuts snabbt och rengör
effektivt utan att kännas “oljiga”.

Vårdande

• Innehåller glycerin som återfuktar huden och hjälper till att motverka uttorkning.

Behaglig doft

• Ger huden en behaglig doft av citrus.

Säker

• Regelbunden användning hindrar skadliga ämnen från att tränga in i huden.
Produkten är ett milt alternativ till aggressiva handrengörare som innehåller
starka ingredienser och slipmedel, t ex pimpsten.

Praktisk

• Hinken är lätthanterlig och placeras där den skall användas på arbetsplatsen
eller i bilen. Kan användas hela dagen utan behov för vatten.

Hygienisk

• Dukarna förvaras i en stängd hink som skyddar mot föroreningar och säkrar
att varje duk är ny och fräsch när den används.
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Inhaltsstoffe
AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYLGLUTARATE,
GLYCERIN, DIMETHYLSUCCCINATE, DIMETHYLADIPATE,
TRIDECETH-5, PARFUM, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL,
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE

Hantering
Undvik kontakt med ögonen. Kommer produkten i kontakt
med ögonen så skölj genast med vatten (i minst 10
minuter) och kontakta läkare.
Hållbarhet
Denna produkt har en hållbarhet på mer än 30 månader
från tillverkningsdatum.
Lagstiftning
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter

Produkttests

48 timmars plåstertest
Resultater er evaluert av en dermatolog og
konklusjonen er at produktet er ‘ikke-irriterende’.
Toxikologisk bedömning
Formulering er vurdert av en toksikolog og er erklært
sikker å bruke.

Tillgängliga storlekar
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

ULT70W

70 Wipes
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ULT150W

150 Wipes
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Säkerhetsdatablad
finns på www.debgroup.com/se/msds
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