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NOVA WIPE

REVOLUŢIONAR ŞERVEŢEL
PENTRU CURĂŢARE ŞI
DEGRESARE ÎNTR-UN
AMBALAJ PRACTIC

INFORMAŢII GENERALE

• Sigur şi nu afectează pielea, conţine
glicerină.
• Economic în utilizare cu un miros plăcut.
• Nu este necesară apa, săpun sau
solvenţi.
• Ideal pentru folosirea pe teren.
• Curăţă şi degresează eficient toate
tipurile de murdărie şi pete, lăsând
suprafeţele lucioase.
• Rapid şi eficient îndepărtează: spumă PU,
răşini naturale şi artificiale, siliconi,
sigilanţi, uleiuri şi vazeline, adezivi
ne-catalizaţi, nicotină, stropi de bitum
etc.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ

NOVA WIPES sunt şerveţele eficiente de curăţare uşor
de folosit pe teren. Sunt ambalate într-un ambalaj
practic, nu avem

Material: poly bumbac.
Culoare: albă.
Solvenţi: Ethylalcohol, Dimethyl Glutarde, Dimethyl
Succide.
Miros: parfumuri adăugate.
Protector pentru piele: glicerină.

nevoie de apă, săpun sau solvenţi. NOVA WIPES
îndepărtează cele mai persistente contaminări de pe
suprafeţele lăcuite.

Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• îndepărtează eficient: uleiuri, vazeline, lubrifianţi,
cerneală de tipografie, lacuri din 2 componente
neîntărite, spumă PU, poliester, lacuri PU, MS
polimeri, nicotină, adezivi, epoxizi, grafitti,
siliconi, poliuretani, bitum etc.
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NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Xintex se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.

SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

• curăţă fără probleme mâinile foarte murdare,
echipamentele, sculele, părţile, maşinile etc.

Conţinut
50pcs.
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