
WIPES EXPRESS 90 

EKSTREMALNE ZABRUDZENIA 

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE BEZ WODY – BEZ MYDŁA – BEZ 

POZOSTAŁOŚCI 

 

 

 

• Szybkie działanie 

• Silne działanie odtłuszczające i 

czyszczące 

• Połączenie rozpuszczalników 

roślinnych 

• Bardzo duża wszechstronność 

• Posiada certyfikat NSF 

 

 

 

 

OPAKOWANIE: 
• 90 chusteczek/opakowanie z dystrybutorem  

• Kartony z 6 opakowaniami 

• Paleta z 72 kartonami 

 

 
 

Produkt WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES to zaawansowana 

technologia do czyszczenia rąk. Szybki i możliwy do stosowania we wszystkich 

sytuacjach; WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES nie wymagają wody, 

spłukiwania, wycierania i są systemem czyszczącym niepozostawiającym 

pozostałości.  

Oprócz zwykłych zabrudzeń i farb, chusteczki WIPES EXPRESS 90 SALISSURES 

EXTRÊMES pozwalają usuwać uporczywe plamy z oleju, smaru, smoły, tłuszczu, 

kleju, bitumu, atramentu, wosku oraz wiele innych uporczywych plam, np. z węgla, 

trawy itp. Można je również stosować na gładkich powierzchniach takich jak: 

komputery, kserokopiarki (toner), faksy, białe tablice, wnętrza samochodów, felgi, 

maszyny.  

Chusteczki WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES, bardzo skuteczne w 

myciu rąk, pozwalają także na szybkie wyczyszczenie wszystkich gładkich i 

nieporowatych powierzchni (narzędzia, części mechaniczne, planery, karoserie). 

WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES to połączenie chusteczki ściernej, 

lecz nieżrącej, nasączonej rozpuszczalnikami roślinnymi o bardzo dużej sile 

odtłuszczania.  

Obszary zastosowania:   

BUDOWNICTWO – MALARSTWO – USŁUGI TECHNICZNE – RATUSZE – 

POMIESZCZENIA WSPÓLNE – KOTŁOWNIE – MIESZKANIA KOMUNALNE – 

HYDRAULIKA – ROBOTY PUBLICZNE – POLIGRAFIA – PRZEMYSŁ 

MECHANICZNY, SAMOCHODOWY – MORSKI – LOTNICZY – TRANSPORT – 

TERENY ZIELONE – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – ROLNICTWO 
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Pamiętać o dokładnym zamknięciu opakowania po każdym użyciu. 

 

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

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 90 chusteczek  

• Ścierne chusteczki nasączane 
• Kolor pomarańczowy 
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