
#601 Power Wipes er en kra  ig, våd renseserviet med en ekst-
rem renseeff ekt på asfalt, gummi, lim, trykfarve, olie, fedt og 
meget mere.

40/90 stk. i spand
601

EFFEKTIV RENSESERVIETEFFEKTIV RENSESERVIET

MULTI-CLEAN
POWER WIPES 

HURTIGT OG ENKELT
Power Wipes er en meget eff ek  v
våd renseserviet der løsner de fl este
typer urenheder meget hur  gt og kan 
bruges på de fl este materialer.

HØJ RENGØRINGSEVNE
Power Wipes indeholder kra  ig rense-
væske som er en blanding af skånsomme 
kemikalier og sæbe. Ved at kramme 
servie  en et par gange  l den skum-
merop opnås en endnu mere eff ek  v 
rengøringseff ekt på diverse urenheder.

BRUGERVENLIG
Indeholder et hudvenligt kemikalie, der 
fugter huden e  er brug.

2 SIDER
Renseservie  en har en grov side  l det 
grove snavs og en glat side  l de mere 
følsomme overfl ader og materialer.

2 STØRRELSER & 2 EMBALLAGER
Mål 30 x 25 cm eller 15 x 12,5 cm - 
90 eller 40 stk. i en slagfast plas  kspand 
med et tætslu  ende låg som lukkes let, 
så kludene ikke tørrer ud.

Power Wipes 40 stk. er særligt populære 
i førehuse på forskellige typer køretøjer 
grundet den mindre emballage som gør 
det le  ere at fi nde en plads  l bø  en.

OPLØSER EFFEKTIVT
• Fedt 
• Skammelfedt
• Asfalt
• Tjære
• Olie
• Visse typer lim
• Grov   snavs
• Trykfarve
• Gummirester
• Snavs på teks  l
• Harpiks

SÆRLIGT POPULÆR
Power Wipes er meget
værdsat af lastvognschauff ører, 
værksteder, rejsemontører,
servicemontører, ejendoms-
service, entreprenører,  vedlige-
holdelsesafdelinger og indenfor 
land- og skovbrug.
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