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Automotive Aftermarket Division
3M™ Professioneel reinigingsdoekje 34567

1)

Artikelnummers
34567

Beschrijving en gebruik

2)

3M Professionele reinigingsdoekjes zijn non-woven droge doekjes die zijn bedoeld voor gebruik
met een ontvetter bij de voorbereiding van panelen.
Ze kunnen ook worden gebruikt voor intensief reinigen en voor het afvegen van tal van
producten in de werkplaats.





3)

Door de dichte structuur pluizen deze doekjes vrijwel niet. Geen enkel non-woven product kan
volledig pluisvrij zijn, wat de fabrikant ook beweert
Dankzij het uitstekende absorptievermogen verwijdert u snel vloeistoffen van het oppervlak,
bespaart u tijd en hoeft u niet meer doeken te gebruiken
Ook nat zijn de doekjes zeer sterk, waardoor ze niet snel scheuren en uw handen niet vies
worden door doorlekkende vloeistoffen. Dat neemt niet weg dat u uw handen goed moet
beschermen
De doekjes hebben een papieren kant en een polyester kant: dit zorgt voor maximale
effectiviteit bij het aanbrengen van ontvetters en verwijderen van vuil

Fysieke eigenschappen
Producttype:
Kleur:
Vezel:
Gewicht:
Dikte (mm/4pl, 2,0 kPa):
Absorptievermogen:

Non-woven
Wit
Papier en polyester
68g/m²
1,2 mm
600%

Afmetingen doekje:
Rolgrootte:
Aantal eenheden:
Verpakking:

29 cm x 37 cm
400 doekjes
1 rol voor 1 eenheid
Doos met middenopening
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Gebruiksaanwijzing
Voor maximale prestaties brengt u ontvetter aan met de minder zachte kant en veegt u die af
met de zachte kant. Maar het werkt hoe dan ook perfect.

5)

Opslag
Op kamertemperatuur bewaren.

6)

Veiligheid
3M™ Professionele reinigingsdoekjes
PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7)

zijn

UITSLUITEND

BEDOELD

VOOR

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.
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Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl
3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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