
Til alle typer snavs



VÆRKTØJET TIL DIN 
HVERDAG

WIPES CLASSIC 914
• Allround
• Antibakteriel
• Duft af citrus

WIPES SENSITIVE 915
• Perfekt til affedtning inden 
 limning og fugning
• Bakteriedræbende og mild 
 mod huden
• Særlig velegnet til sarte materialer  
 som plast og nymalede flader

PRO WIPES 916 
• Specielt udviklet til den 
 professionelle bruger
• Ekstra rensekraft
• Bruges til alle typer snavs

PRO WIPES EXTRA 917
• Til meget hårdfør snavs
• Servietten har to forskellige sider:
 - Blød side til at opbløde og 
  nænsomt fjerne snavs
 - Ru side specielt egnet til 
  mere hårdfør snavs.

Test altid serviettens indvirkning på overfladen 
på et ikke-synligt område før brug.



VÆRKTØJET TIL DIN 
HVERDAG

RENSESERVIETTER 
TIL ALLE FORMÅL

Wipes Classic 914
Allround antibakteriel renseser-
viet, der effektivt fjerner skidt og 
snavs fra blandt andet værktøj og 
alverdens overflader. Behagelig 
duft af citrus. 

Wipes 915 Sensitive Professionel 
antibakteriel renseserviet med høj 
rensekraft samtidig med, at den er
nænsom ved hænderne og efter- 
lader overfladen ren. Perfekt til 
affedtning. Fjerner uhærdet fuge-
masse som f.eks. silicone, PU og 
MS fra alle typer overflader. 

Pro Wipes 916 Professionel rense- 
serviet med ekstra rensekraft der 
fjerner f.eks. uhærdet fugemas se, 
lim, PU skum, olie, snavs og fedt 
m.m. 

Pro Wipes Extra 917 Professionel 
renseserviet med ekstra rense-
kraft i to forskellige sider: En blød 
side til at opbløde og nænsomt 
fjerne snavs med  -  og den anden 
side, som er ru og specielt egnet 
til mere genstridigt snavs.

+  Praktisk beholder forhindrer  
 udtørring af servietter 
+  Nemt og praktisk 
+  Kan medbringes over alt

RENSESERVIETTER I PRAKTISK 80 STK. DÅSE
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Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
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Telefon: 56 64 00 70
E-mail: info@danalim.dk

FJERNER SNAVS FRA VÆRKTØJ 
OG OVERFLADER.

Vi anbefaler altid at læ
se Produktinform

ationsbladet inden brug. De findes på w
w

w.danalim
.dk


