NIO LUBE

-Wipes

Rengjør effektivt hender,
verktøy og glatte flater
• Fjerner olje, fett, tjære, harpiks, farge, trykksverte, tusj, lim
og annet vanskelig smuss
• Sparer tid, rask i bruk
• Ikke behov for såpe eller vann, kan
brukes overalt
• Rengjør de fleste overflater og
materialer
• Skånsom mot hendene,
inneholder vitamin E+A,
hveteekstrakt og aloe vera
• Har en frisk duft
• Ideell å ha i garasjen, på
verkstedet, i servicebilen
eller i traktoren

®

NIO LUBE

-Wipes

Nio Lube X-Wipes er høyeffektive
rengjøringskluter basert på den beste
teknologi innen wipes. De fjerner olje, fett,
maling, harpiks, farge, trykksverte, tusj, tjære,
lim og annet problemsmuss fra de fleste
overflater og materialer som:
•
•
•
•
•
•
•

metall
tre
glass
stein
hardplast
stoff (test fargeekthet først)
plastmaterialer (test fargeekthet først)

Nio Lube X-Wipes tørker ikke ut hendene
og inneholder tre fuktighetsbevarende og
antiseptiske ingredienser: vitamin E+A,
hveteekstrakt og aloe vera.
BRUKSANBEFALINGER
Nio Lube X-Wipes er ideell for mekanikere,
håndverkere, vaktmestere, taxi/transport,
servicebiler, i traktoren, i gravemaskinen, i
verkstedet, i bilen, i båten, hjemme og på
hytta.
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Nio Lube X-Wipes er velegnet til å rengjøre
hender, verktøy, maskindeler, felger, gulv,
vinduer, deksler osv.
•

Avfetter: ikke-porøse materialer (Tørk
etter med en tørr klut)

•

Rengjør: skitne hender, verktøy, møbler,
motorer, båter, sykler, motorsykler etc.

•

Fjerner: uherdet MS-polymer, polyuretan,
epoxy, byggskum, lim, silikonfugemasse,
blekk, trykksverte, sprittusj, olje,
fett, nikotin, grafitti (fra ikke-porøse
materialer) og de fleste typer maling og
lakk.

PRODUKTINFORMASJON
Pakningsinnhold: 		 72 kluter
Bokser pr eske: 		 6
Klutstørrelse: 		 20,5 X 29,5 cm
Klutmateriale: 		 Meget sterkt
Farge:		Blå
Varenummer:		 Boks: A9072
			

WIPESSTATIV
• Gjør slutt på løse bokser
• Holder wipes-boks godt fast
• Ta ut wipes med én hånd
• Enkel å montere
WIPESSTATIV er en
monteringsbrakett for
oppbevaring av Nio Lube
X-Wipes. Den kan enkelt
monteres for å gjøre
boksen med wipes lett
tilgjengelig i bil, bolig,
hytte, campingvogn,
verksted etc.
Varenummer:		T599644
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