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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurolspecialty.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Swift Clean Wipes zijn multipurpose, krachtige 
reinigingsdoekjes. Deze professionele reinigingsdoekjes 
zijn zeer geschikt voor het reinigen van zwaar vervuilde 
oppervlakken van productiemachines, graafmachines, 
gereedschap, metaalbewerkingsbanken, motoren, 
printers, kopieermachines en vele andere toepassingen, 
ook voor de voedingsmiddelenindustrie. Naast dat de 
krachtige reiniger in de Eurol Swift Clean Wipes zeer 
effectief is tegen vervuilingen, zijn de reinigingsdoekjes 
vriendelijk voor de huid. Dit "dual-purpose" 
reinigingsdoekje heeft een zijde voor scrubben en een 
zijde voor poetsen, waardoor het handiger in gebruik is 
vergeleken met conventionele reinigingsdoekjes. De 
reiniger is dermatologisch getest en is compleet veilig voor 
de huid. 

Eurol Swift Clean Wipes zijn InS / NSF A1 en E2 
gecertificeerd.

Open de container en gebruik een wipe per keer
Sluit de container wanneer niet in gebruik
Gebruik de "scrubzijde" van de wipe voor verharde of 
ingedroogde vervuiling
Gebruik de "zachte zijde" van de wipe voor zachte of 
vloeibare vervuiling
Wanneer onzeker, probeer eerst op een klein oppervlak
Gebruik niet op een heet oppervlak
Gebruik niet op Plexiglas
Alle resten van de reiniger kunnen met water verwijderd 
worden

InS A1 / E2, 1798790
Multifunctionele heavy duty reiniger
Vriendelijk voor de huid
Heavy duty reinigende werking
Robuuste “Dual Action” wipe die niet scheurt of slijt
Handige hersluitbare container
Reiniger droogt zonder residu
Kleurloos
Aangename geur
Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Eurol Swift Clean Wipes 75st heeft de volgende eigenschappen

 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Vlampunt 92  °C ASTM D 93 
pH 
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