
www.101.as101 serien – från leverantören av              i Sverige.

101 WIPES HD
Extra kraftiga rengöringsdukar

• Perfekt att ha i hemmet, 
bilen, båten, garaget, 
verkstaden m.m. 

• Starkt luddfritt material 
för rengöring av 
verktyg och släta ytor 

• Lätt att använda 
och snabb effekt 

• Kan ersätta tvål 
och vatten, samt 
starka kemikalier 

• Tar bort spill och fläckar, 
och ohärdade fogmassor, 
lim och byggskum 

• Duk som används håller 
fukten i flera timmar 



08.02.2019 © Relekta AS

 2 av 2

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. 
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan 
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid 
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.

Relekta AS
PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO • Tlf: +46 (0) 31 13 54 90 • Epost: post@relekta.no • www.101.as

PRODUKTINFORMATON – 101 WIPES HD

101 WIPES HD är luddfria rengöringsdukar i extra 
kraftigt material som abosberar smuts mycket bra och 
ger en snabb och effektiv rengöring. Duk som är tagen i 
användning håller fukten i flera timmar. 101 WIPES HD 
innehåller Aloe Vera, veteextrakt och vitaminer E och 
A för att skydda huden under och efter användning, 
är fri från VOC, och kan i många fall ersätta använd-
ning av vatten, tvål, starka kemikalier eller slipmedel. 
101 WIPES HD är perfekt att ha i hemmet, bilen, båten, 
garaget, m.m., samt för professionell andvändning.

EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BRUKSANVISNING

FÖRPACKNING

TEKNISK INFORMATION

101 WIPES HD är lämplig för industriell och yrkesmäs-
sig användning, som verkstäder, VVS, tryckerier, 
hantverkare etc. Den tar bort spill och fläckar, ohärdad 
fogmassa, lim och byggskum från både verktyg och 
maskiner, samt ytor av metall, trä, sten, glas, etc.

1. Produkten har en tätning under locket som måste 
avlägsnas före användning.

2. Börja med att ta den första duken från rullens 
mitt och för upp denna genom hålet i locket så att 
dukarna kan rivas av i perforeringen en efter en.

3. Sätt på fliken på locket efter varje användning för 
att förhindra att fukten avdunstar från dukarna.

4. Vid användning på glas, som t.ex. duschkabiner, 
speglar och liknande, rekommenderas det att skölja 
omedelbart och torka med en torr trasa för att 
undvika fläckar.

5. Vid borttagning av tuschfläckar och graffiti, kan ytor 
som inte är färgäkta skadas vid användning - testa 
därför färgäktheten innan användning.

Förvaring och hållbarhet: Stående, torrt och svalt

Förpakning Art.nr RSK-nr

80 wipes burk T599643 4051278


