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SCRUBS®

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Heavy-Duty Håndrenseserviet
Produktbeskrivelse:

Scrubs® er en effektiv og kraftigt virkende renseserviet til maskiner, værktøj, hænder m.m. Fjerner hurtigt og effektivt snavs, fedt,
olie, smøremidler, lim-rester, tjære, asfalt, voks, sod, brønd- og isolationsskum m.m.
Er let tilgængelig og ideel, hvis man f.eks. ikke har direkte adgang til vand og sæbe. Scrubs® har både en blød og en grov side. Den
grove side af servietten fjerner genstridigt snavs på værktøj, maskiner, malede overflader, vinyl, plastik m.m. uden at ridse
overfladen. Vend servietten og den bløde side bruges til rengøring af hænderne, og de efterlades rene, bløde og velduftende.
Arbejdspladsen efterlades ren og pæn efter brug af Scrubs®.

Egenskaber:

• Renser dybt uden indhold af slibende partikler
• Fjerner hurtigt fastgroet snavs på hænder, værkøj og andre overflader
• 2-sidet serviet – blød/grov
• Sikrer bløde, smidige og rene hænder
• Forbedrer arbejdspladsens produktivitet ved reduktion af kostbar rengøringstid

Anvendelse:
Låget åbnes og en serviet trækkes op igennem hullet i låget fra midten af rullen, servietten rives af ved den stiplede markering og
låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre at servietterne bevarer deres fugtighed.

Specifikationer:

NSF-E4 registreret under nr. 160187

Tekniske og fysiske data:
Udseende:
Duft:
Serviettens dimension:
Flammepunkt:
Vægt:
pH-værdi:

Blå vådservietter
Citrus
26 x 31 cm
Ingen
110g
ca. 7,5

Varenr.:
Varenr.:
Varenr.:

62801 - 1 stk.
62804 - 30 stk.
62800 - 72 stk.

Information: Yderligere teknisk information og SDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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