
Hoe gebruik ik het product ?

•   Sluit na gebruik altĳ d het deksel om te voorkomen dat de doekjes uitdrogen. 
•   De doekjes kunnen plastieken oppervlaktes aantasten, eerst testen op een onopvallende plaats. 
•   Bewaren op een temperatuur tussen 0°C en 30°C.

Productomschrĳ ving

De EverClean Extreme Reinigingsdoekjes zĳ n perfect 
voor het reinigen van handen, gereedschappen en harde 
oppervlakken. De doekjes absorberen de vervuiling snel, 
zĳ n gemaakt van een sterk materiaal en hebben een frisse 
geur. Dankzĳ  hun extra krachtige formule zĳ n ze geschikt 
voor het verwĳ deren van alle soorten vervuiling tĳ dens 
het klussen.
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Toepassing

Geschikt voor het verwĳ deren van alle soorten vervuiling zoals lĳ m, bitumen, verf, smeermiddel en siliconen.
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EVERCLEAN EXTREME REINIGINGSDOEKJES
Doekjes om extreme vervuiling bĳ  het klussen 
meteen te verwĳ deren

Voordelen
❱  Huidvriendelĳ k

❱  Extra krachtige formule

❱  Snel absorberend en sterk materiaal
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Materiaal Kleur  Inhoud

Esthers Wit 70 doekjes
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Technische fiche

EverClean Extreme Reinigingsdoekjes
Doekjes om extreme vervuiling bij het klussen meteen te
verwijderen.
De EverClean Extreme Reinigingsdoekjes zijn perfect voor het reinigen van handen, gereedschappen 
en harde oppervlakken. De doekjes absorberen de vervuiling snel, zijn gemaakt van een sterk 
materiaal en hebben een frisse geur. Dankzij hun extra krachtige formule zijn ze geschikt voor het 
verwijderen van alle soorten vervuiling tijdens het klussen.

Waarvoor kan ik de EverClean Extreme Reinigingsdoekjes gebruiken?

Zijn geschikt voor het verwijderen van alle soorten vervuiling zoals lijm, bitumen, verf, smeermiddel en 
siliconen.

Voordelen

• Huidvriendelijk
• Extra krachtige formule
• Snel absorberend en sterk materiaal

Gebruiksaanwijzing
Sluit na gebruik altijd het deksel om te voorkomen dat de doekjes uitdrogen. De doekjes kunnen 
plastieken oppervlaktes aantasten, eerst testen op een onopvallende plaats. Bewaren op een 
temperatuur tussen 0°C en 30°C.

Technische kenmerken

• Materiaal: Esthers
• Kleur: Wit
• Inhoud: 70 doekjes

Wil je meer info?
Wij staan klaar voor al je vragen. Geef ons snel een seintje via:

• België: 03 237 60  00 of: info@aquaplan.com
• Nederland: 0162 42 29 00 of: verkoop-dhz@martensgroep.eu
• Website: www.aquaplan.com

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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