
GRAFT® Wipes er ideell for rask og enkel fjerning av 
våt fugemasse & maling, søl på hender, verktøy og de 
fleste overflater. Våtserviettene er impregnert med et 
hi-tech rengjøringsmiddel som har antibakterielle og 
fuktgivende egenskaper. 

GRAFT® Wipes kombinerer høy ytelse med minimal 
fare for bruker og miljø. 

• Fjerner fett, skum, våt maling og fugemasse fra
hender, verktøy og de fleste overflater.

• Fri for white spirit og andre skadelige løsemidler.
• Rask og enkel rengjøring av søl.
• Dreper inntil 99,9% av bakterier (antibakteriell).
• Inneholder aloe vera og E-vitamin for å gi huden

fuktighet.

GRAFT® Wipes er levert i en hendig forseglet beholder 
slik at det er enkelt å ta den med overalt. 

Våtserviettene fjerner enkelt uherdet fugemasse, lim, 
PU skum, maling (løsemiddel & vannbasert), fyllstoff-
er, sot, asfalt, smøremidler, lakk, blekk, tjære, harpiks, 
bitumen, voks, bremsestøv, skrapemerker, olje og fett 
fra: 
• Vinduer, rammer og gulvlister
• Glass, benkeplater og de fleste harde overflater
• Hud og hender
• Gulv
• Børster, verktøy og maleruller

• Produktet er ikke testet for om det er egnet på
plast eller tekstiler.

1. Fjern lokket og plastforseglingen.
2. Trekk ut servietten gjennom hullet i lokket.
3. Riv av servietten ved perforeringen.
4. Prøv alltid på et lite synlig område før bruk.
5. Ved rensing av overflater kan de fuktgivende egen-

skapene til våtserviettene etterlevne en hinnne.
Fjern hinnen enkelt med fuktig klut.

6. Lukk lokket  og rist beholderen for å holde på
fuktigheten.

7. Tørk alltid væske av hendene før håndtering av
sensitive gjenstander eller utstyr.

• Antibakteriell testet iht. EN 1276:1997.
• Dermatologisk testet.

GRAFT® Wipes Sikkerhetsdatablad må være lest og 
forstått før bruk. Unngå kontakt med øynene og opp-
bevar utilgjengelig for barn. Ikke kast serviettene i 
toalett, vennligst resirkuler. Sikkerhetsdatabladet er 
tilgjengelig på GRAFTs hjemmeside og på forespørsel.

  BESKRIVELSE 

  EGENSKAPER 

  BRUKSOMRÅDER 

  BEGRENSNINGER 

  BRUKSANVISNING 

  SERTIFIKATER 

 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

WIPES
TEKNISK DATABLAD

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun 
illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier 
for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.
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 TEKNISKE DATA 

Tilstand: Væskeimpregnerte 
våtservietter.

Forpakning: Boks med 100stk 
våtservietter.

Duft: Frisk.


