
WIPES EXPRESS 70 

SPECJALNE CHUSTECZKI ZMYWAJĄCE GRAFFITI 

BEZ WODY – BEZ MYDŁA – BEZ POZOSTAŁOŚCI 

 

 

 

• Szybkie działanie 

• Silne działanie odtłuszczające i 

czyszczące 

• Połączenie rozpuszczalników 

roślinnych 

• Bardzo duża wszechstronność 

 

 

 

 

  

OPAKOWANIE: 
• 70 chusteczek/opakowanie z dystrybutorem 

• Karton z 6 opakowaniami 

• Paleta z 72 kartonami 

 

 
 

Masz problem z graffiti?  By szybko je usunąć z powierzchni nieporowatych, 

skorzystaj z chusteczek antygraffiti WIPES EXPRESS 70. Te niesamowite 

chusteczki są nasączone rewelacyjną formułą czyszczącą, która usuwa farbę (także 

z emalii), tusz, a nawet permanentne markery. Lekko pocierając zwykłą chusteczką 

antygraffiti można szybko usunąć niechciane malunki i graffiti. 

Można ich używać na powierzchniach takich jak: 

- Ściany w sanitariatach 

- Biurka 

- Słupy oświetleniowe 

- Przystanki autobusowe i znajdujące się na nich siedziska 

- Budki telefoniczne 

- Znaki drogowe z tworzywa sztucznego 

- Tablice ogłoszeniowe  

- Pokrycia z aluminium 

- Szafki  

- Pociągi 

- Ściany 

- Płytki 

- Stal nierdzewna 

 

PRZECHOWYWANIE: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach, chronić 

przed mrozem, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 
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Pamiętać o dokładnym zamknięciu opakowania po każdym użyciu. 

1. OCHRONA PODŁOŻA: Nie stanowi szczególnego zagrożenia dla materiałów. W 

przypadku znaków drogowych upewnić się, że pokryte są powłoką i najpierw wykonać 

próbę na małym obszarze, by uniknąć wszelkiego ryzyka zniszczenia znaku. We 

wszystkich przypadkach należy najpierw wykonać próbę na małej powierzchni, by 

upewnić się, że produkt nie zmienia oryginalnej powierzchni. 

2. OCHRONA OSÓB: Chusteczki do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu z oczami. 

Dzieci nie mogą używać tego produktu. 

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana 

integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany 

będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by 

upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać 

ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.  
 

  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Opakowanie hermetyczne 

• Zawiera 70 chusteczek 

• Ścierne chusteczki nasączane 

• Szary kolor 
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