PRODUKTBLAD: WIPE & SHINE LIQUID

(Dansk miljökod: Mal-kode 00-1)

Ett effektivt och miljövänligt multifunktionsmedel för rengöring och putsning.
Baserad på naturliga oljor med vårdande egenskaper.

Rengör hårt smutsade händer och ytor

Tar bort färg och limrester på olika ytor och händer

Rengör metaller och andra ytor med glansig effekt – utmärkt för industri, maskiner, motorer, metallfälgar, båtar,
bilar m.m.

Tar bort lätt klotter på jämna ytor

Effektiv för att ta bort oönskade färgfläckar
Tar effektivt bort: färg, lim, tjära, asfalt, smuts, klotter, tejp, etiketter
Rengör: händer, maskiner, verktyg, hårda ytor & plaster
Putsar upp: metaller & granitsten
Ersätter aceton, lacknafta och bensin
Fördelar:







Kan användas inomhus utan särskilt skydd
Skonsam och vårdande för huden
Utan miljö- och hälsoskadliga lösningsmedel
Baserad på naturliga oljor
Ej märkningspliktigt
Inga farliga ångor

BRUKSANVISNING:
Grovsmuts och färg på händer: Använd Wipe & Shine och se hur färg och smuts försvinner. De naturliga oljorna lämnar en
vårdande effekt, men kan enkelt sköljas av med vatten och tvål.
Metallrengöring: Skölj bort det mesta av smutsen med vatten. Stryk av med Wipe & Shine. Skölj av med vatten blandat
med någon droppe diskmedel.
Klotter: Spraya över med Wipe & Shine Liquid och låt verka i någon minut. Torka därefter bort klottret med Wipe &Shine
Liquid. Skölj av ytan med vatten blandat med någon droppe diskmedel. Effekten är högre ju varmare ytan är.
Andra områden: Wipe &Shine Liquid kan användas på många områden och ytor.
Några fler exempel:
Smutsig kofångare: Rengör och få upp glansen med Wipe & Shine Liquid.
Smutsig båtfender: Stryk Wipe & Shine Liquid över den smutsiga delen och torka rent. Upprepa flera gånger om det
behövs. Skölj rent med vatten blandat med någon droppe diskmedel.
Oönskade färgfläckar efter målning: Städa upp färgfläckar efter målning på både väggar, golv, fönster och andra ytor.
Övriga råd

Förvaras frostfritt (mer än +5 grader)

Kan lämna fettfläckar på mjuka och absorberande ytor.

Undvik kontakt med vissa plaster.

Prova alltid på liten yta först för att se om det passar ihop!
Innehåll: Rape Oil/ Brassica Oleifera, syntetiska estrar.
Märkning: Ej märkningspliktigt.
Wipe& Shine Liquid kan komposteras > 96 %. Kan även samlas upp till energiåtervinning.
Använt medel som innehåller klotterfärg eller lim återlämnas till miljöstation.

Producent: KMI AB
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