
Power Wipes
Tekstureeritud mitmeotstarbelised puhastuslapid tööriista, käte ja pinna puhastamiseks.

T/N Toode S/C Pakend

86839 Power Wipes BPW 90 lappi purgis

Omadused & eelised

• Kiire ja võimas puhastustoiming - ideaalne kasutamiseks, 
kui vett pole saadaval

• Puhastab, kuivatab ja niisutab ühe korraga - pole vaja
kasutada vett, rätikuid ega külastada vannituba

• Kahepoolsed - pehme ja abrasiivse küljega väga suure
jõudlusega puhastuslapid - enamiku jääkide ja pindade kiire
ja lihtne puhastamine

• Kuivatamisel saab uuesti veega taasaktiveerida - vähem
toote kulu

• Ei sisalda lahusteid - õrn nahale

Kasutamine

KENT Power Wipes on mitmeotstarbeline tekstureeritud puhastuslapp tõhusaks puhastustamiseks ja 
hooldamiseks. Kvaliteetne toode, mis puhastab käed, tööriistad või tahked pinnad, eemaldades õlid, rasvad, 
tindid ja värvid imades mustuse endasse. KENT Power Whipes puhastuslapid on mugavad, lihtsad ja ohutud, 
ilma lahusteid sisaldamata.

Kasutusjuhend

1.Eemaldage kork, tõmmake lapp välja rulli keskelt läbi ava.
2.Puhastage käed, tööriistad või tahked pinnad abrasiivse küljega tugevate määrdumiste korral ja viimistlege
sileda küljega.
3.Kuivamise vältimiseks sulgege alati kaas pärast. Kui salvrätid muutuvad kuivaks, saab neid veega
värskendada.

HOIATUS: Ärge kasutage haavadel või katkisel nahal ega silmade lähedal.



Tehniline teave

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 

tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 

(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 

vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 

Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 

Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 

mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega

talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva

nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 

Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui

toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi

vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 

eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 

vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 

ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 

lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 

kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 

tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 

eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 

reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 

E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

Kirjeldus: Power Wipes

Sisaldus / värvus: Selge vedelik sinisel kandelapil

Vorm: Kootud kangas

Lõhn: Puuviljataoline

pH väärtus: 6-8

Säilivusaeg: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3401 20 90
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