Med PlumWipes får du:
• Nem og hurtig rengøring
Du kan rense og aftøre i én
arbejdsgang. PlumWipes giver
dig en tidsbesparende rengøring
uden brug af vand. Ideelle til
servicebiler og andre steder, hvor
der ikke er adgang til vand.

• Meget økonomisk i brug
Den bløde polypropylenserviet
absorberer og indkapsler store
mængder af snavs og skidt.
Den samme serviet kan således
bruges ﬂere gange og kan f.eks.
anvendes til rensning af værktøj,
efter hænderne er renset.

• Effektiv rengøring med
genindfedtende effekt
PlumWipes kombinerer en
effektiv rensevæske med genindfedtende indholdsstoffer
og en blød renseserviet med
indbygget slibeeffekt, som letter
rengøringen af specielt kraftige
tilsmudsninger.

• Bredt anvendelsesområde
PlumWipes kan anvendes til
rensning af hænder og værktøj, samt aftørring af de ﬂeste
hårde overﬂader, maskiner m.m.
Begge servietter kan med fordel
anvendes af montører, trykkere,
bygningsarbejdere, mekanikere,
serviceteknikere, malere, smede
og mange ﬂere.

PlumWipes
fjerner effektivt snavs

uden brug af vand

Heavy-Duty
Heavy-Duty fjerner effektivt men skånsomt olie, dieselolie, fedt, maling, lim og andet
kraftigt snavs uden brug af vand. Den bløde renseserviet har en indbygget slibeeffekt og
er tilsat en effektiv rensevæske med genindfedtende effekt. Den slidstærke serviet har en
perforering for hver enkelt serviet.
Varenr. 5330 • Forpakning: 6 x 50 stk. box
Varenr. 5331 • Forpakning: 4 x 150 stk. spand

Hand&Tool
Hand&Tool renser effektivt og skånsomt både hænder, værktøj, ledninger og andre
overﬂader for olie, fedt og andet kraftigt snavs uden vand og opløsningsmidler.
Renseservietten har indbygget slibeeffekt og er specielt velegnet til værksteder, hjemmeværksteder, håndværkerbiler, boreplatforme, montørbiler og andre mobile arbejdspladser.
Varenr. 1251 • Forpakning: 6 x 50 stk. box
Varenr. 1252 • Forpakning: 4 x 150 stk. spand

All-Purpose
All-Purpose fjerner effektivt men skånsomt olie, voks, maling og andet snavs uden brug
af vand. Servietten er tilsat den samme effektive rensevæske med genindfedtende effekt
som Heavy-Duty, men uden slibeeffekt. Den slidstærke serviet har en perforering for hver
enkelt serviet.
Varenr. 5332 • Forpakning: 4 x 200 stk. spand

Vægholdere

Plum A/S
Frederik Plums Vej 2
DK-5610 Assens
Tel.: +45 6471 2112
Fax: +45 6471 2125
info@plum.dk
www.plum.dk

Vægholder i rustfri stål til montering
af PlumWipes box

Vægholder i rustfri stål til montering
af PlumWipes spand

Varenr. 5340 • Forpakning: 1 stk.

Varenr. 5342 • Forpakning: 1 stk.

Bemærk!
Produktet kan i særlige tilfælde medføre utilsigtet mattering eller misfarvning. Det gælder
især visse plasttyper. Effekten bør testes på et ikke-synligt område før brug.

