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PRODUCT INFORMATIE 

 

Handwipes 
 
Bardahl Handwipes zijn transparante reinigingsdoekjes die de handen snel en grondig reinigen als u geen water in de 
buurt heeft. Bijvoorbeeld als u elders op locatie werkt. Snel, makkelijk, handig en hygiënisch. 

 
 Voordelen 

 
- Handige, gemakkelijk af te scheuren wipes 
- Twee kanten: voor hardnekkig vuil en voorzichtig afvegen 
- Krast of markeert niet 
- Zacht voor handen en huid 
- Moeilijk tegen vuil 
- Vooraf bevochtigd, wegwerp, multifunctioneel 
- Waterloos 
- Handige verpakking zorgt voor gemakkelijke uitgifte 
 
Toepassingen 
 
- Verwijdert effectief niet-uitgeharde lijmen, kit, teer,was, vet, olie, smeermiddelen, verven, inkt, vuil en 

hardom stoffen te verwijderen van gereedschappen, oppervlakken en apparatuur. 
- Sanitair 
- Badkamer 
- Automotive 
- Bouw 
 
 
Eigenschappen 
 
Heldere vloeistof op  getextureerde wipes 
150 wipes per container / 4 container per doos 
 
Gebruiksaanwijzingen 
 
Lees vooraf het veiligheidsinformatieblad bij gebruik van dit product. 
 
- Verwijder het deksel door het omhoog te tillen. Verwijder de verzegeling. 
- Trek de wipe uit het midden van de rol en rijg hem door de opening aan de    
- onderkant van het deksel. 
- Sluit het deksel. Trek de wipe in een hoek van 90 ° totdat deze bij perforatie     
- scheurt. 
- Klik de scharnierende dop terug op zijn plaats om ervoor te zorgen dat hij blijft zitten 
- wipes blijven vochtig. 
- Schrob oppervlakken of handen meerdere keren met de schrobben kant tot   
- hardnekkiger vuil wordt verzacht en meestal verwijderd. 
- Draai het doekje om en veeg het oppervlak of de handen schoon met veeg kant. 
- Gooi het doek na gebruik weg in de vuilnisbak. 
- Klik het deksel altijd stevig dicht tussen het gebruik. 
- Uitgedraagde wipes bevochtigen met water  
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PRODUCT INFORMATIE 

 
Opslag en levensduur 
 
Bewaar in koele, droge omstandigheden, niet in direct zonlicht 
onder 30 ° C. Houdbaarheid 2 jaar in ongeopende staat. Houd container gesloten wanneer niet in gebruik. 
 
 
Verwijdering 
 
Lege containers kunnen, eenmaal droog, via de lokale afvalverwijdering worden afgevoerd stortplaats. 
Verzamel in correct geëtiketteerd metalen containers. Voer af volgens de plaatselijke voorschriften autoriteit 
regelgeving.  
 
 
 
 
Testomonials 
 
App  : Non-woven saturated with a amber liquid 
Boiling Point  : N/A  
Melting Point  : N/A  
Log Know  : N/A  
Water Solubility  : Soluble  
Viscosity  : N/A  
Vapour Pressure : N/A 
 
MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS 
PRODUCT PACKAGING & STABILITY 
Total Viable Count / Aerobic Plate Count < 1000 cfu/ml 
P. aeruginosa      <10 cfu/ml 
S. aureus      <10 cfu/ml 
C. albicans      <10 cfu/ml 
E.Coli        <10 cfu/ml 
Salmonella      N/A 
Yeasts       N/A 
Moulds       N/A 
 
Het product onderging een challenge-test om de effectiviteit van antimicrobiële conservering te bepalen. Tijdens het 
onderzoek werd geen toename van de microbiële groei waargenomen en het product doorstond de test volgens de 
testcriteria van de fabrikant 
 
 
 
 
Artikelnummer 60752 
Inhoud  150wipes 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bardahl.nl/

