
WIPES EXPRESS 90 

EXTREEM VERVUILDE OPPERVLAKKEN 

REINIGINGSDOEKJES ZONDER WATER - ZONDER ZEEP - ZONDER 

RESIDUEN 

 

 

 

• Snelle werking 

• Sterke ontvettende en reinigende 

werking 

• Combinatie van plantaardige 

oplosmiddelen 

• Zeer veelzijdig 

• Met NSF-label 

 

 

 

 

VERPAKKING: 
• 90 doekjes / dispenserpot  

• Doos van 6 potten 

• Pallet van 72 dozen 

 
 

WIPES EXPRESS 90 EXTREEM VERVUILDE is het resultaat van geavanceerde 

technologie voor handreiniging. Snel en bruikbaar in alle omstandigheden; WIPES 

EXPRESS 90 EXTREME VERVUILING vereist geen water, geen spoelen, geen 

afvegen, geen drogen en is een reinigingssysteem vrij van residuen.  

WIPES EXPRESS 90 EXTREEM VERVUILDE verwijdert niet slechts gewoon vuil 

en verf, maar ook hardnekkige vlekken veroorzaakt door o.a. oliën, vetten, 

smeermiddelen, teer, vet, kleefstoffen, asfalt, inkt, was en vele andere hardnekkige 

vlekken zoals steenkoolvlekken, grasvlekken enz. Het product kan ook worden 

gebruikt op gladde oppervlakken zoals: computers, fotokopieerapparaten (toner), 

faxapparaten, whiteboards, auto-interieurs, velgen, machines. 

WIPES EXPRESS 90 EXTREEM VERVUILDE is zeer doeltreffend voor gebruik op 

de handen en maakt ook een snelle reiniging mogelijk van alle gladde en niet-

poreuze oppervlakken (gereedschap, mechanische onderdelen, werkbladen, 

carrosserieën). 

WIPES EXPRESS 90 EXTREEM VERVUILDE is de combinatie van een 

schurende, maar niet-irriterende doek met zeer hoogwaardige ontvettende 

oplosmiddelen op basis van plantaardige bestanddelen.  

Voor welke toepassingsgebieden :   

BOUW - SCHILDERWERK - TECHNISCHE DIENSTEN - GEMEENTEHUIZEN - 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES - STOOKPLAATSEN - OPHLM XXX- 

SANITAIR - OPENBARE WERKEN - DRUKKERIJEN - MECHANISCHE 

INDUSTRIE, AUTOMOBIEL - SCHEEPVAART - LUCHTVAART - VERVOER - 

GROENE RUIMTEN - VOEDINGSINDUSTRIE - LANDBOUW 
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Zorg ervoor dat u het deksel na elk gebruik weer goed afsluit. 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Levert geen bijzonder gevaar op voor 

materialen. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Doekjes voor professioneel gebruik. Contact met 

de ogen vermijden. Niet voor gebruik door kinderen. 

 

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging 

van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te 

voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met 

inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: 

gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB).  
 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Hermetisch afsluitbare pot   
• Bevat 90 doekjes  

• Geïmpregneerde schuurdoekjes 
• Oranje kleur 
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