
CLEAN WIPES/SCRUB

CLEAN WIPES
RENGÖRINGSDUKAR

CLEAN WIPES rengöringsdukar tar enkelt bort fett, tjära, trycksvärta, färg, lim och många andra typer av smuts som är 
svår att få bort som grafit, kåda, gräsfläckar etc. Innehåller tre återfuktande ingredienser som gör att händerna känns 
mjuka och behagliga efteråt. CLEAN WIPES rengöringsdukar kan även användas till att ta bort spill och göra rent de flesta 
icke porösa ytor som verktyg, utrustning mm. Den mönstrade och kraftiga Blue Scrub duken absorberar smutsen effektivt 
och håller den fuktig länge.

BRUKSANVISNING
1. Ta bort locket.
2. Dra servetten från mitten och trä den igenom öppningen på locket.
3. Sätt tillbaka locket.
4. Dra ut en servett och dra sedan av den i en 45 gradig vinkel.
5. Gör rent händer, verktyg etc.
6. Släng servetten i avfallsförvaring.

INNEHÅLLER: Vatten (7732-15-5), d-limonene (5989-27-5), 2- (2-metoxietoxi) etanol, vitamin E&A, veteextrakt, aloe vera 
och parfym.

VARNING: Endast för utvärtes bruk. Framkallar irritation vid ögonkontakt, spola genast med vatten. 
Förvaras oåtkomligt för barn.
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