
HEAVY DUTY WIPES

• Huipputehokkaat kertakäyttöiset puhdistusliinat kaikkiin kohteisiin

• Erilaisten vaikeiden tahrojen ja lian, kuten öljyn, liisterin ja märän maalin 
nopeaan ja vaivattomaan puhdistukseen

• Voidaan käyttää monipuolisesti mm. käsien, työkalujen, ikkunoiden ja lattioi-
den puhdistukseen

• Hellävaraisia käyttäjille ja ympäristölle

• Ei sisällä lakkabensiiniä tai muita haitallisia liuottimia

colornova.fi

Huipputehokkaita kuviopintaisia puhdistusliinoja, jotka poistavat 
vaikeatkin tahrat käsistä, työkaluista sekä useimmista pinnoista.

KUVIOPINTAISET PUHDISTUSLIINAT

Tuotenumero: 
288205 (80kpl)



Käyttöohje
1. Avaa kansi ja irrota suojakelmu.
2. Vedä ulos osa rullan sisimmäisestä liinasta ja edelleen kan-

nen aukon läpi.
3. Aseta kansi paikoilleen, vedä liinaa ulos ja katkaise se 

rei’itystä myöten.
4. Sulje kansi huolellisesti, jotta kosteus ei pääse haihtumaan. 

Huomioita ja rajoituksia

Kokeile puhdistusliinoja aina ensin pienelle alalle ennen 
käyttämistä. Tämä koskee erityisesti muovia ja maalattuja tai 
lakattuja pintoja.

Älä huuhtele puhdistusliinoja wc-pöntöstä.

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Pakkauskoko: 80kpl 

Käyttökohteet:

Nitor Heavy Duty Wipes -puhdistusliinat on tar-
koitettu erittäin vaikeiden tahrojen, läikkien ja lian 
puhdistukseen. Tehokkaalla puhdistusaineella kyl-
lästetyt kuviopintaiset kertakäyttöliinat poistavat 
esimerkiksi rasvan, öljyn, märän maalin (liuotin- ja 
vesiohenteisen), liisterin ja lakan ihosta, käsistä, 
työkaluista, siveltimistä, maalausteloista, lasista, 
ikkunoista, ikkunanpuitteista, kovista pinnoista, 
lattioista ja matoista. 

Puhdistusliinat ovat hellävaraisia käsille, käyttäjille 
ja ympäristölle. Ne eivät sisällä lakkabensiiniä tai 
muita haitallisia liuottimia.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

HEAVY DUTY WIPES

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat 
tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja 
sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. 
Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän 
omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. 
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä 
tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 03/2019.

KUVIOPINTAISET PUHDISTUSLIINAT

Ei sisällä lakkabensiiniä tai 
muita haitallisia liuottimia.

HUOM!
Säilytettävä lasten ulottumatto-
missa.

JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN:
Huuhtele varovasti vedellä usei-
ta minuutteja. Poista piilolinssit 
silmistä, jos ne voidaan poistaa 
helposti. Jatka huuhtelemista.


