
POUŽITÍ

INSTRUKCE

Sejměte víčko a protáhněte ubrousek ze středu role otvorem v víčku.

Očistěte ruce, nástroje nebo pevné povrchy pomocí abrazivní strany na odolném znečištění a dokončete hladkou 

stranou. Po použití vždy zavřete víko, aby nedošlo k vyschnutí. V případě, že ubrousky vyschnou, lze je osvěžit 

vodou.

POZOR: Nepoužívejte na podřezanou nebo poškozenou pokožku nebo v blízkosti očí.
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POWER WIPES
Texturované utěrky typu „Vše v jednom“ pro 
více účelové čištění nástrojů, rukou a 
povrchů.

Ubrousky KENT Power Wipes kombinují strukturovaný ubrousek s účinným čisticím a kondicionovacím řešením. 

Vysoce kvalitní utěrka čistí ruce, nástroje nebo pevné povrchy, odstraňuje oleje, tuky, inkousty a barvy a hladká 

strana absorbuje znečištění. Ubrousky KENT Power Wipes jsou pohodlné, jednoduché a bezpečné, bez použití 

rozpouštědel.

⚫ Rychlé a silné čištění - ideální pro použití, když není k dispozici voda

⚫ Čistí, suší a zvlhčuje v jedné aplikaci - není třeba používat vodu, ručníky ani navštívit koupelnu

⚫ Velmi vysoce výkonné utěrky s jednou měkkou a jednou abrazivní stranou - rychlé a snadné čištění většiny
zbytků a povrchů

⚫ Po vysušení lze reaktivovat vodou - méně odpadu z produktu

⚫ Neobsahuje rozpouštědla - šetrná k pokožce

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Kent Power Wipes BPW dóza – 90 ks 86839

VLASTNOSTI A FÝHODY



Číslo výrobku:            86839 

Název: Power Wipes

Konzistence / barva: Čirá kapalina na modrém nosiči

Forma:                         Tkaná látka

Zápach: Ovocný

Hodnota pH: 6-8

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Kód celního sazebníku: 3401 20 90

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním 
listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Power Wipes


