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Серветки для швидкого очищення Eurol 75st
Багатофункціональні, безпечні для шкіри, дезінфікуючі серветки  
з потужним очисним засобом
Опис:
Багатофункціональні серветки з потужним очисним 
засобом. Добре придатні для очищення сильно 
забруднених поверхонь виробничих машин, 
екскаваторів, інструментів, металообробних верстаків, 
двигунів, принтерів або копіювальних апаратів та 
багатьох інших застосувань, а також у виробництві 
продуктів харчування. Незважаючи на те, що потужний 
очисний засіб, який використовується в серветках 
є дуже ефективним щодо забруднюючих речовин, 
вони безпечні для шкіри. Серветка «подвійного 
призначення» має один бік для очищення, а інший — 
для протирання, що робить її використання набагато 
зручнішим, як порівняти з традиційними серветками. 
Дезінфікуючий санітарний очисний засіб пройшов 
дерматологічне тестування і повністю безпечний для 
шкіри.

• InS A1 / E2, 1798790
• Багатофункціональні серветки з потужним очисним 

засобом і унікальною дезінфікуючою дією
• Безпечні для шкіри
• Інтенсивне очищення
• Потужна «подвійна дія», яка не спричиняє розривів 

і не зношується
• Зручний герметичний контейнер
• Очищувач висихає майже без сліду
• Безбарвний
• Приємний запах
• Економний у використанні

• Не потрібує води
Серветки для очищення Eurol Swift Clean Wipes 75st мають такі характеристики:
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Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, 
інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові 
неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.
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Фізичні властивості:
Температура спалаху 92 °C ASTM D 93

pH 7

Інструкції із застосування:
• Відкрийте контейнер і використовуйте одну 

серветку за раз
• Зачиняйте контейнер, коли він не використовується
• Використовуйте «бік для очищення» серветки для 

видалення затверділих або сухих забруднень
• Використовуйте «бік для протирання» серветки 

для видалення м’яких або рідких забруднень
• Якщо ви не впевнені, спробуйте серветку спочатку 

на невеликій поверхні
• Не використовуйте на гарячих поверхнях
• Не використовуйте на поверхнях з оргскла
• Для видалення всіх залишків засобу для чищення 

промийте поверхню водою


