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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugføl-
somme områder

Restfri aftørring og rengøring
• Næsten fnugfri
• Meget absorberende
• Farveægte – intet farveudtræk

Holdbar og robust
• Ekstremt slidstærk og vandafvisende
• Kan vaskes, vrides og genbruges
• Lang levetid
• Modstandsdygtig over for opløsningsmidler

Kan fjernes individuelt takket være særlig fold-
ning

I dispenserboks
med dispensering foroven – ideel til, når du er på farten eller 
direkte ved arbejdsstationen

Med vægmontagebeslag som vægkabinet
med dispensering af klude nedefra. Opbevar klude, så de er 
beskyttet mod støv og vandstænk

Tex-Rein rengøringsklud

Beholder Engangsdispenser
Design I lag, foldet
Antal klude 150 STK
Arklængde x arkbredde 38 x 27 cm
Belægningsvægt pr. m2 69 g
Farve Turkis
Pladelængde 38 cm
Arkbredde 27 cm
Materiale 56 % cellulose, 44 % polyester

Anvendelse

Ideel til rengøring af glatte og følsomme overflader, f.eks. til forbehandling og efterbehandling af maling. Også velegnet til tryk-
keri- og elektronikbranchen.

• Fremstillet af DuPont Sontara®

• Genanvendelig, ekstremt slidstærk, crepet rengøringsklud til våde og tørre aftørringsprocesser
• Særligt velegnet til brug i trykkeri- og elektronikbranchen
• Forbehandling af maling
• Følsomme overflader

Art.nr. 0899 810 
Stk. pr. pk.: 1 / 4
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Vægbeslag Länge x Breite x Höhe = 235 x 180 x 220 mm 0899 81 

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


