101 WIPES

Effektiv rengjøring uten såpe eller vann
• Ideell å ha i hjemmet,

bilen, båten, garasjen,
verkstedet, m.m.

• Rengjøring av glatte

og harde flater

• Fjerner søl og flekker,

samt uherdet fugemasse
og byggskum

• Kan erstatte sterke

kjemikalier

• Er skånsom mot huden

101 serien – fra leverandøren av

i Norge.

www.101.as
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

101 WIPES er kraftige rengjøringskluter for hurtig
og effektiv rengjøring, uten behov for vann eller
såpe, og kan i mange tilfeller erstatte bruk av
sterke kjemikalier og slipemidler. 101 WIPES inneholder Aloe vera, hveteekstrakt og vitaminene E og
A for å beskyttte huden ved bruk, og finnes finnes
i to forskjellige størrelser - 101 WIPES 50 kluter
i størrelse 13x21 cm og 101 WIPES BIG 80 kluter
i størrelse 20x28 cm. 101 WIPES er ideell å ha i
hjemmet, bilen, båten, garasjen, verkstedet, m.m.

Oppbevaring og holdbarhet: Stående, tørt og kjølig

FORPAKNING
Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

13 x 21 cm
50 wipes boks

T599640

1804215

9511428

24241218

20 x 28 cm
80 wipes boks

T599642

1804214

9511455

41024647

BRUKSOMRÅDER
101 WIPES er svært effektive for å fjerne olje, fett,
og limrester, samt maling, lakk, blekk, trykksverte,
sprittusj, grafitti m.m. fra de fleste glatte og harde
flater som metall, tre, stein, glass, etc. De kan også
brukes til å vaske søl fra uherdet fugemasse, lim og
byggskum. 101 WIPES er også veldig godt egnet til å
rengjøre fugeverktøy mellom hver glatting av fuger.

BRUKSANVISNING
1. Produktet har en forsegling under
lokket som må fjernes før bruk.
2. Begynn med å ta den første duken fra midten av
rullen og før den opp gjennom hullet i lokket slik
at dukene kan rives av i perforeringen en etter en.
3. Sett på klaffen på lokket etter hver gangs bruk for
å hindre at fuktigheten fordamper fra dukene.
4. Ved bruk på glass, som f.eks. dusjkabinetter, speil
og lignende, anbefales det å skylle umiddelbart og
tørke over med en tørr klut for å unngå skjolder.
5. Ved fjerning av tusjflekker og grafitti, kan
overflater som ikke er fargeekte ta skade
av bruk - test derfor fargeektheten først.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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