
Bruk

Effektiv rensing av:

Instruksjon:

Oppbevaring:
Tørkene vil holde seg fuktig i inntil 12 måneder når beholderen
er forseglet og oppbevart i kjølige og tørre omgivelser.

Helse & Sikkerhet:

Spesifikasjoner     

Utseende   Impregnert tørkepapir

Duft   Alkohol / Sitron

Løselighet / Beskrivelse  Blandbar med vann

7.5 - 3.5Hp

Produkt kode

BDHW80 100 tørk i beholder
Barcode: 
5060021364753

BDHW300 300 tørk i beholder
Barcode: 
5060021371607

BDHWS1 1L Spray
Barcode: 
5060021371591

Never compromise on quality!

Beskrivelse
Multi-Purpose Tørke Wipes for rengjøring og rensing av hender, verktøy og overflater.
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MULTI-WIPES
Flerbruks rense og tørkekluter 

BOND IT

Norsk importør:
www.tbentsen. no  •   bentsen@tbentsen.no

Publisert Mars 2016
Versjon 4

V4 21/3/16
Certificate Number: 6152

ISO 9001
ISO 14001

Passer til rengjøring av uherdet Polyuretan, maling og
silikon. Også effektiv på lim, bitumen, fett og
rensing av støv fra alle overflater. Kraftig anti-bakteriell
Leveres i en praktisk, forseglet plasbeholder.

Ideell for bygg, vedlikehold, håndtvek, mekanisk, maling, 
dekorasjon, verksteder, printere, og hagearbeid.
Ingen behov for vann, såpe eller rengjøringsmidler. 
Ingen behov for skitne håndklær. Et tørk gjør jobben!
Inneholder Aloe Vera for å minimalisere irritasjon på huden.

- Generell smuss
- Oljesilikone
- PU-skum
- Akryl tetningsmidler
- Bitumen
- Tjære
- Maling
- Blekk
- Permanent markeringstusj
- Og mye mer……

MULTI-WIPES med100 tørk er forseglet til å holde seg
fersk. Fjern lokket, (fjern folieforseglingen på
100s), trykk tørkene i senter gjennom lokket og dra ut.
Når du bruker Multi-Wipe Spray, spray direkte på området
som krever rengjøring og tørk med Bond It Paper Towels.
For å forlenge levetiden til Bond It Multi-Wipes, spray 
direkte i beholderen med Multi-Wipe Spray, eller spray direkte 
på tørkearkene. Bruk tørkene umiddelbart for best resultat.

Dataene som presenteres i  
det te pakningsvedlegget
er i  samsvar med fabr ikats
kunnskap, men fratar ikke
brukeren fra å nøye sjekke 
forpakning umiddelbart
ved mottak.  Vi  forbeholder oss 
ret ten t i l  endre produkt innhold
på grunlag av av teknisk 
utv ik l ing el ler  ny utv ik l ing.  
Anbefal inger gjort  i  det te 
pakningsvedlegget 
bør kontrol leres da det er deler
av produksjonen som vi  ikke har 
kontrol l  over.  Spesiel t  hvor andre 
under leverandører og råvarer 
bl i r  brukt .
Anbefal ingene fratar ikke
brukerens forpl iktelse t i l  å 
undersøke mul ighet for  brudd 
på tredje parts forpl iktelse og, 
om nødvendig påpeke dette.
Anbefal inger for  bruk er ikke en 
garant i ,  e l ler  hva produktet  kan 
brukes t i l ,  men et  ut t rykt  for
s ikkerhet.  

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Les etiketten før bruk. Hold beholderen tett
lukket. Bruk vernebriller. DERSOM KONTAKT  MED ØYNE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern Kontakt
linser. Fortsett å skylle.


