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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: doekje
 kleur: wit
 geur: typisch
 format: 20x24 cm
 pH : nvt

 referentie: 7401
 verkoopeenheid: 100 stuks
 eenheden per karton: 6x100 stuks
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 44
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035740118
 EAN code . karton: 5420035740125

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Gebruik
Volledige instructies omtrent gebruik en verwijderen
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

Gebruiksaanwijzing

DIPP N° 74 HYDROALCOHOLISCHE REINIGENDE DOEKJES

  snelle en efficiënte reiniging van handen, materialen, oppervlakken, zonder spoelen
  verwijdert makkelijk vet, vuil, lijmresten en andere verontreinigingen
  doordrenkt met alcohol > 70%
  inhoud : 100 extra large doekjes (20 x 24 cm)

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  

 betreffende detergentia
 DIPP N°74 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren

 Gebruik 1ste maal:
     - verwijder de zwarte dop
  - pak de punt van het doekje in het midden van de rol en trek dit door de opening van het deksel omhoog
     - plaats de dop terug

 Dagelijks gebruik:
     - open de klep
     - trek het doekje eruit tot aan de volgende perforatie
    - sluit de klep om uitdroging te voorkomen
     - reinig je handen, het materiaal of het gereedschap
     - gooi na gebruik het doekje in de daarvoor bestemde afvalbak
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