ORANGE FORCE
ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA RĄK IMPREGNOWANE
DETERGENTEM O DOSKONAŁEJ JAKOŚCI

7 doskonałych powodów, by używać ORANGE FORCE:

1. Praktyczny produkt: nie wymagają użycia wody, ani mydła.
2. Ściereczki są perforowane, lekko chropowate z jednej strony, a gładkie z drugiej.
3. Nasączone są detergentem czyszczącym o doskonałej jakości.
4. Zanieczyszczenia są całkowicie pochłaniane przez ściereczkę.
5. Posiadają bardzo przyjemny zapach pomarańczy.
6. ORANGE FORCE eliminuje tłuszcze, smary, kleje, smołę tusze, świeże farby, etc.
7. Krem i środki zmiękczające zawarte w środku impregnującym pozostawiają uczucie świeżości
i nie stanowią zagrożenia dla skóry rąk.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:
Instytucje

Przemysł

Budownictwo

Transport

Hotelarstwo

ORANGE FORCE to skuteczny środek do usuwania olejów, smoły, smarów, klejów, tłuszczów, świeżych
farb, wosków, tuszów, tuszów drukarskich, tuszów długopisów, flamastrów, tonera z kopiarek i wielu innych,
uporczywych plam, np. z węgla, grafitu, ślady trawy.
Należy stosować wszędzie tam, gdzie dostęp do umywalek i bieżącej wody jest utrudniony, tzn. np. w
fabrykach (konserwacja i utrzymanie ruchu: ściereczki doskonale czyszczą sprzęt, matryce, silniki, pompy i
formy), na budowach, w zakładach i warsztatach mechanicznych, zakładach remontowych i naprawczych
(hydraulicy, szklarze, monterzy, mechanicy, itd.), przedsiębiorstwach transportowych, w firmach
wykonujących prace budowlane i drogowe w terenie, warsztatach samochodowych, drukarniach, stoczniach,
ogrodnictwie. Ściereczki doskonale nadają się też do użytku domowego: doskonale usuwają plamy z ubrań,
powierzchni plastikowych, dywanów, wykładzin.
Właściwości

Sposób użycia

Składniki:
Aqua C9-11P, Areth 8 d-limonene, glycol, sorbitan
laureat, polyaminopropyl biguanide, BHT
Nietkane: szorstkie
Polipropylen.
90 ściereczek o wymiarach 32x27 cm
ZGODNOŚĆ:
Produkt jest zgodny z większością materiałów,
należy jednak najpierw wykonać próbę.
PRZECHOWYWANIE:
Ściereczki można przechowywać z dala od upałów,
w normalnych warunkach temperaturowych.

Pociągnąć poziomo nasączoną ściereczkę aż do linii perforacji.
Oderwać zdecydowanym ruchem. Jeśli następna ściereczka
nie wystaje przez otwór, należy otworzyć opakowanie i
wyciągnąć ją ze środka rolki.
Szczelnie zamknąć opakowanie po użyciu, w celu uniknięcia
wysuszania się ściereczek.
Pocierać ściereczką całą czyszczoną powierzchnię, aż do
zniknięcia zanieczyszczeń.
Jeśli to konieczne, użyć kilku ściereczek. Nie spłukiwać,
pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
Wyrzucić zużytą ściereczkę do kontenera na odpady.
TOLERANCJA NA ROZTWÓR, KTÓRYM SĄ NASĄCZONE
ŚCIERECZKI
Tolerancja skóry: produkt testowany dermatologicznie: nie
wywołuje reakcji podrażnienia, ani uczulenia skóry.

Dodatkowe informacje :
charakterystyki.
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CLEANBORD : Ściereczki nabłyszczające do tablic rozdzielczych
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

