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Produkt 
Seal-it® 515 ULTRA-WIPES er ekstremt praktiske og effektive rengjøringsservietter, spesielt 
utviklet for rask, lett og trygg rengjøring av hender, redskap og flere typer overflater. 
 

Bruksområde 
• Fjerner ubehandlet MS-polymer, hybrid, silikonfugemasse, PU-fugemasse, PU-skum, de 

fleste sprøytelim og andre lim, epoksy, maling, lakk, bestrykningsmiddel, polymerbetong 
og smøremidler, som fett og olje fra hender, redskap og overflater. 

 

Egenskaper 
• Allsidig og ekstremt brukervennlig. 
• Dermatologisk testet. 
• Svært effektive. 
• Gjør hender, redskap og overflater perfekt rene med en eneste gang. 
• Praktisk stor innpakning. 
 

Standard produktserie 
Farge 6 beholdere m/100 enheter 

Hvit SI-515-0000-100 
 

Tekniske produktdata 
 
 

 

 

 

Ingredienser 
Vann, alkoholdenat, dimetylglutarsyre, dimetyladipat, dimetylravsyre, C9-11 paret-6, 
fenoksyetanol, metylparaben, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, glyserin, 
natrium, hydroksid. 
 

Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil 
produktet holde seg opptil 36 måneder etter produksjonsdato. 
 

Flatevekt per serviett m2 26 
Vekt per pakke kg 3,9 
Serviett per rull  100–150 
Serviettlengde mm 310 
Serviettbredde mm 280 
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Bruksbetingelser 
• Trekk ut første serviett fra rullens innside, gjennom åpningen midt på lokket. 
• Trekk deretter ut flere servietter ved behov. 
• Om nødvendig kan du fjerne restpartikler med en fuktig klut. 
• For beste resultat, rengjør overflaten umiddelbart etter søling. 

 

Helse & sikkerhet 
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel. 
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


