Everbuild Multi-Use Wonder Wipes
Drėgnos universalios, antibakterinės servetėlės

Aprašymas

Sudėtis

Sandėliavimas

Apribojimai

Pakuotės
Gamintojas

EVERBUILD WONDER WIPES drėgnos servetėlės skirtos skistu
ir pusiau išdžiūvusių dažų, silikoninių bei akrilinių hermetikų, ,
bitumo, nesudžiūvusių poliuretaninių putų, poliesterinio glaisto,
poliuretaninių, epoksidininių bei kitokių klijų valymui nuo rankų,
įrankių ar kitų paviršių. WONDER WIPES drėgnos servetėlės taip
pat valo purvą, tepalo, kuro bei rašalo dėmes kurios po nuvalymo
su tirpikliais vis dar lieką ant rankų ar kitų paviršių.
WONDER WIPES drėgnų servetėlių aktyvioje sudėtyje yra stiprių
antibakterinių priedų (testuota nepriklausomoje laboratorijoje,
standartai BSEN 1276:1997 ir BSEN 12054:1995), ir valymo
metu sunaikina tokias bakterijas kaip MRSA, salmonelė, Listerija
ir E.Coli. Taip sudėtyje yra lanolino (avių vilnų riebalai) bei
vitamino E, kurie neleidžia išsausėti ir skilinėti rankų odai.
Po pasinaudojimo WONDER WIPES drėgnomis servetėlėmis
rankų papildomai plauti su vandeniu ir muilu nereikia.
Vanduo, isopropanol, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate,
PEG-75, Lanolin, Citrus aurantium dulcis, Dimethyl adipate,
C9/11 Pareth-8, DMDM/MDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA,
Butylene glycol, BHT, Iodopropynyl butylcarbamate, citrinos
rūgštis.
Produktas laikomas gerai ventiliuojamoje, vėsioje ir sausoje
patalpoje +5 - +25oC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės
spindulių bei atviros liepsnos šaltinių.
Negalima naudoti neimpregnuotos medienos valymui. Naudojant
jautriems paviršiams – prieš valant visą paviršių, išbandykite
servetėlių poveiki mažesniame plote. Servetėlių negalima naudoti
tualete. Naudoti tik tai paskirčiai, kurią nurodo gamintojas.
Servetėles laikyti tik originalioje pakuotėje. Žmonėms su jautria ar
pažeista oda rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines.
100 servetėlių plastmasinėse dėžutėse.
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Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

