ProGold Reinigingsdoek
OMSCHRIJVING

Een snel, doeltreffende schoonmaakdoekje dat niet uitgeharde siliconenkit, niet
uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en
oppervlakken verwijdert.

VERWERKING

Trek het eerste schoonmaakdoekje uit het midden van de bus en haal het door
het afsluitstuk naar buiten. Neem steeds een doekje als het nodig is. Veeg resten
zonodig weg met een vochtige doek. Voor het beste resultaat de resten meteen
verwijderen. Voor het verwijderen van verfvlekken van niet poreuze oppervlakken
tot 24 uur na het vooroorzaken, eenvoudig een opgevouwen doekje enkele
minuten op de vlek leggen en daarna de vlek voorzichtig weg wrijven.

TOEPASSING

De ProGold reinigingsdoekjes reinigen handen, gereedschap en
oppervlakken. Lijmen en kitten: Onuitgeharde kit, epoxy vlekken, spuit lijm, en
oplosmiddellijm. Polyurethaan schuim: Niet uitgehard. Vet: Olie, smeermiddelen,
inkt, grasvlekken, producten op terpentine basis. Verf: Acrylaat, olie en water
gebaseerde verven. Effectief tot wel 24 uur na het drogen van de verf. Algemeen
reinigen: Reinigt en frist oude verf en kit op. Ideaal om vlekken te verwijderen van
de meeste werkoppervlakken.

BEPERKINGEN

Voor gebruik altijd op een verborgen plaats testen. Niet geschikt voor sommige
plastics, gevoelige oppervlakken en weefsels.Niet geschikt voor ondergronden die
later worden verlijmd of gekit. Handen afdrogen voor het aanraken van gevoelige
apparatuur en contact lenzen. Alleen geschikt voor handgebruik.

OPSLAG

Sluit altijd de deksel na gebruik. Op kamertemperatuur bewaren.

VERPAKKING

Cilinder met 130 doekjes.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen bewaren. Van open vuur en hitte weghouden.
Niet inslikken. Vermijd contact met de ogen. In geval van oogcontact onmiddellijk
met de ogen met veel water spoelen. Als de irritatie aanhoudt, medisch advies
inwinnen.
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ProGold Reinigingsdoek
GARANTIE

ProGold garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer
bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is
ProGold aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van
algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het
product voor de toepassing geschikt is.

SAMENSTELLING

Oil & Water
Aqua
PPG-2 Methyl Ether
Dimethyl Glutarate
Dimethyl Succinate
Dimethyl Adipate
Ethyl Alcohol
Polysorbate 20
Nonoxynol 9
Petroleum Destillate
Methyl Pyrrolidone
Dipentene
Parfume
Polysorbate 81
Sorbitan Oleate
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Benzyl Alcohol
2-Brome-2-Nitro-Propan-1,3-Diol
Aloe Vera = Aloe Barbadensis
Vitamin E = Tocopheryl Acetate

GEGEVENS

Afmeting doekjes: 20 x 30 cm
Gewicht weefsel: 35 g/m²
Weefsek doekje: Thermobond
% vloeistof per nat doekje: 65-70 %
Houdbaarheid: 36 maanden
Houdbaarheid na openen: 12 maanden

Dermatologisch getest door ‘The institute for skin research Signet Consultants’
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