Produktdatablad
Renseserviet, Deb Black Box, hvid, med parfume, dispenser box, 150 stk., engangs
Varenummer :

6424

Version :

02

Varegruppe :
Forpakninger :

150 ark = 1 stk
4 stk = 1 kolli
36 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Renseserviet

Varemærke:

Deb

Vareserie:

Black Box

Holdbarhed:

30 måneder

Holdbarhed, åbnet:

12 måneder

Farve:

hvid

Materiale:

nonwoven

Tekniske ingredienser:

Aqua, Alcohol Denat., Dimethyl Glutarate, Glycerin, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate,
Trideceth5, Parfum, Citric Acid Phenoxyethanol, Tetrasodium Iminodisuccinate

Features:

med parfume, dispenser box, 150 stk.

Engangs/flergangs:

engangs

pHværdi (konc.):

pH 5,0  8,0

Længde/dybde:

30 cm

Bredde:

23 cm

Diameter:

19,5 cm

Vægt, brutto:

1306 g

Produktbeskrivelse:

Black Box fjerner effektivt olie, fedt, maling, lim, lak, polyester, epoxy, tjære m.m. Black Box er
velegnet hvor vand ikke er tilgængelig. Særdeles effektiv – kraftige servietter imprægneret
med en avanceret formulering af håndrensevæske til hurtig og sikker afrensning af
syntetisk, 2komponent og cellulose maling, grundmaling, lakker, adhæsiver,
pakningsmateriale med mere. Renser hurtigt og effektivt uden at virke fedtende. Sikker –
regelmæssig brug på malerværkstedet forhindrer at maling/snavs sætter sig for godt fast på
huden; en skånsom måde at rense hænderne på.Praktisk – den let håndterlige spand
placeres, hvor der er brug for den på arbejdspladsen eller i bilen og anvendes uden brug af
vand.

Vejledning i brug/anvendelse:

Black Box Renseserviet er nem at anvende. Træk en serviet fra Boxen og aftør hænderne til
snavset er opløst og absorberet helt af servietten. Vær omhyggelig mellem fingre og
neglebånd.

Opbevaringsinstruktioner:

Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler:

Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder.

Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
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