
 

WIPES EXPRESS 70 

     REINIGENDE DOEKJES SPECIAAL GRAFFITI  

ZONDER WATER - ZONDER ZEEP - LAAT GEEN RESTEN NA 

 

 

 

• Snelle werking 

• Sterk ontvettende en reinigende 

werking 

• Combinatie van plantaardige solventen 

• Zeer polyvalent 

 

 

 

 

 

 

 

VERPAKKING : 
• 70 doekjes per verdeelpot  

• Kartons met 6 potten  

• Pallets met 72 kartons  

 

 

 

Last van graffiti? Gebruik WIPES EXPRESS 70-antigraffitidoekjes om snel 
graffiti van een niet-poreus oppervlak te verwijderen. Deze indrukwekkende 
doekjes zijn doordrenkt met een krachtige reinigende formule die verf (ook 
van email), inkt en zelfs permanente markers verwijdert. Door zachtjes te 
wrijven met één enkel antigraffitidoekje, verdwijnen snel alle ongewenste 
beschilderingen en graffiti. 

 

De doekjes kunnen op vele oppervlakken worden gebruikt, zoals: 

- Muren van sanitaire ruimten 

- Bureaus 

- Lantaarnpalen 

- Bushaltes en hun stoelen 

- Telefooncellen 

- Geplastificeerde bewegwijzeringsborden 

- Uithangborden 

- Aluminium bekleding 

- Bergruimten 

- Treinen 

- Muren 

- Tegels 

- Roestvrij staal 

 

 OPSLAG : Het product opslaan buiten het bereik van vorst, slechte 

weersomstandigheden en direct zonlicht. 
 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

De pot na elk gebruik goed afsluiten. 

 
1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Houdt geen specifieke gevaren in voor de 
materialen. Bij bewegwijzeringsborden moet men er zich van verzekeren dat deze 
beschermd zijn met een film en vooraf een test uitvoeren op een klein oppervlak 
zodat elk risico op beschadiging wordt vermeden. In elk geval moet men vooraf een 
test uitvoeren op een klein oppervlak om er zeker van te zijn dat het originele 
oppervlak niet wordt beschadigd.  
2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Doekjes voor professioneel gebruik. Vermijd contact 

met de ogen. Gebruik door kinderen is verboden. 

 
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei 

mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het 

produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.  
 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Hermetische doos  
• Bevat 70 doekjes  

• Schurende geïmpregneerde 
doekjes  

• Grijs gekleurd 
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