
Power Wipes
Veelzijdige, getextureerde reinigingsdoekjes voor multifunctioneel gereedschap, hand- en oppervlaktereiniging

Art.nr. Product S/C Verpakking

86839 Power Wipes BPW 90 doekjes in een doos

Voordelen & Eigenschappen

• Snelwerkende en krachtige reiniging – ideaal in gebruik 
wanneer er geen water voorhanden is 

• Reinigt, droogt en hydrateert in 1 enkele toepassing – geen 
water, handdoeken of papier nodig

• Zeer krachtige doekjes met een zachte en een schurende 
kant – snelle en gemakkelijke reiniging van de meeste 
residuen en oppervlakken

• Kan worden hergebruikt door het doekje vochtig te maken 
wanneer het is uitgedroogd – minder productverspilling

• Bevat geen oplosmiddelen – zacht voor de huid

Toepassing

Het product KENT Power Wipes is een combinatie van getextureerde doekjes met een effectieve reinigings- en 
conditioningoplossing. 
De hoogwaardige doekjes reinigen handen, gereedschap of vaste oppervlakken, verwijderen oliën, vetten, inkt 
en verf.  De gladde zijde absorbeert vervuiling. 
KENT Power Wipes zijn handig, eenvoudig en veilig te gebruiken, zonder gebruik van oplosmiddelen.

Instructies

1.Verwijder het deksel, trek het doekje vanuit het midden van de rol door de opening van het deksel.
2.Bij hardnekkige vervuiling reinig handen, gereedschap of vaste oppervlakken met de schuurzijde en werk af 

met de gladde zijde.
3.Sluit altijd het deksel na gebruik om uitdroging te voorkomen. Als de doekjes droog worden, kunnen ze met  

water worden opgefrist.

OPGELET: Niet gebruiken op huidwonden, beschadigde huid of in de buurt van ogen.



Technische Informatie

REV: 26/03/2021

Productomschrijving:  Power Wipes

Consistentie / kleur: Heldere vloeistof op blauwe doekjes

Vorm: Getextureerde doekjes

Geur: Fruitig

pH-waarde: 6-8

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3401 20 90

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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