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Een uniek sterk reinigingsdoekje voor het snel en efficiënt verwijderen van vuil zonder 
water of zeep van handen en gereedschap. Reiniger & Ontvetter. Daarbij heeft Bona 
Cleaning Wipes een uitstekend reinigingsresultaat en een huidverzorgende werking op 
de handen. 
 
Met twee verschillende zijden: één zijde die zacht is, speciaal voor het reinigen van 
gevoelige oppervlakken, en één grovere zijde, voor het stevigere schoonmaakwerk. 
Unieke samenstelling, zowel de reinigende vloeistof, als de dispenser (houdt de doekjes 
nog vochtiger dan voorheen). 
 
Niet geschikt voor het reinigen van brillenglazen en voor kant-en-klare gelakte vloeren 
die naderhand meteen weer worden overgelakt.  
 

Voordelen 

• licht schuren tissue-oppervlak 

• diep reinigend en efficiënt vuil verwijderen 

• dermatoligisch getest 

• aangename geur 

• multifunctioneel 

• nieuwe dispenser, houdt de tissues vochtig 

• parabenenvrij 
 
 
 
Parketteurs, schilders, interieurinrichters etc. 
 

 
Olie, teer, wax, smeermiddelen, zware vetten, vele verven, ander moeilijk te verwijderen 
vuil zoals drukinkten, alcohol, stifinkt, balpeninkt, grafiet, roetresten, koolstof, diesel 
enz….. 
 
 
 
- MS polymeerkit 
- Siliconenkit 
- Acrylaatkit 
- Polyurethaankit 
- Kit op basis van bitumen 
- Parketlijmen op basis van ééncomponent 
- Parketlijmen op basis van tweecomponenten 
- Parketlijmen op basis van alcohol en waterdispersie 
- PU schuim 
- Lijmen op basis van PU 
- Kunstharsen 
- 2K lakken 
- Vernissen en verven 
 

 
Verwijder de schroefdeksel met een draaibeweging naar links, neem in het midden het 
doekje en steek dit door het dopje, schroef de deksel terug op de emmer tot u een "klik" 
hoort. Trek het doekje door het dopje en sluit het af.  
 

72 stuks in een bus. 
 
 
Bona Cleaning Wipes zijn geregistreerd als een cosmetisch product. Het product is niet 
geclassificeerd als een chemisch product met H en P-zinnen volgens de regels van het 

Verpakking        

Verwijdert       

Gebruiksaanwijzing        

Geschikt voor 

Verwijdert niet uitgeharde
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wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische 
stoffen (GHS). Goederen Content INCI (International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients) 
 
 

 
 


