
P-40-70-BLUEPerformance Towel Blue

100% fnugfri viskestykke i microfiber, 40x70 cm. Ideel til
pudsning af vinglas, vinduer eller stål, som den
efterlader uden fnug eller striber. Velegnet til mange
forskellige brancher.

Produktinfo
100% fnugfrit, vaffelvævet viskestykke/stor microfiberklud. Velegnet til polering af vinglas, vinduer, spejle, stål samt øvrige
hårde overflader. Vaffelvævningen gør, at der opnås en polerende effekt, som er stribefri. Den nye, blå model henvender sig
til forskellige segmenter, fx vinduespudsere, rengøringsselskaber, HoReCa-segmentet, mv. Kan anvendes i tør eller fugtig
tilstand.

Vask og vedligeholdelse

Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5)
Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
Tørres i fugtindstillet tørretumbler eller indstilles til skabstørt, maks. 60 grader

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

ØKO-TEX
Ja

Materiale
100% microfiber

Farve
Blå

Max vasketemperatur
95 grader

Antal vaske
500

Dosering
100 ml

Mål
40x70 cm

Vægt
96

Sporbarhed
Ja - produktnavn og art. nr. på label

Garanti
3 år

Antal pr. pakke
10 stk.

Antal pr. kolli
100 stk.

Antal pr. palle
2000 stk.

ISO
14001 & 9001

Reach
Ja

Download produktbillede (PNG) | Download højtopløseligt produktbillede (PNG)

Nordisk Microfiber ApS
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P-40-70-HPerformance Towel

100% fnugfri viskestykke i microfiber, 40x70 cm. Ideel til
pudsning af fx vinglas, som den efterlader uden fnug
eller striber.

Produktinfo
100% fnugfrit, vaffelvævet viskestykke. Anvendes på glas. Kan anvendes i tør eller fugtig tilstand.

Vask og vedligeholdelse

Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5)
Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
Tørres i fugtindstillet tørretumbler eller indstilles til skabstørt, maks. 60 grader

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

ØKO-TEX
Ja

Materiale
100% microfiber

Farve
Hvid

Max vasketemperatur
95 grader

Antal vaske
500

Dosering
100 ml

Mål
40x70 cm

Vægt
96 g

Sporbarhed
Ja - produktnavn og art. nr. på label

Garanti
3 år

Antal pr. pakke
10 stk.

Antal pr. kolli
100 stk.

Antal pr. palle
2000 stk.

ISO
14001 & 9001

Reach
Ja
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