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BIG WIPES “HEAVY DUTY” salvetes 

 

Pielietojums: salvetes, paredzētas visnoturīgāko netīrumu notīrīšanai. Viena 

salvetes puse ir attīrīšanai un mitruma absorbēšanai, otra puse ir apstrādāta ar 

skrubi, lai varētu notīrīt īpaši noturīgus netīrumus.  

KO TĀS TĪRA? 

 Krāsu (eļļas); 

 Līmes; 

 Silikonu; 

 Poliuretāna līmi un putas; 

 Akrila hermētiķus; 

 Epoksīda sveķus; 

 Eļļu; 

 Darvu; 

 Tauki un dažādas smērvielas; 

 Tinti un permanento marķieri; 

 Un vēl daudz vairāk! 

MATERIĀLS 

Divpusēja salvete – skrubis & gluds audums 
Perfekta auduma kombinācija 

 Skrubja puse – superizturīgs audums, kas notīra pat visnoturīgākos netīrumus; 

 Gludā puse – absorbē un notīra netīrumus 
 

PRIEKŠROCĪBAS 

 Satur ne mazāk kā četrus spēcīgus tīrīšanas līdzekļus 

un četrus dermatoloģiski testētus ādas kondicionierus; 

 Notīra īpaši netīras rokas, virsmas, instrumentus; 

 Piemērots jūtīgai ādai; 

 Bioloģiski sadalās;  

 Uz ūdens bāzes veidotas - bez konservantiem; 

 99% antibakteriāla aizsardzība; 

 Ļoti izturīgas pret plīšanu; 

 Īpaši lielas salvetes 
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LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 

Izņemiet vienu salveti no iepakojuma un notīriet netīro virsmu, rokas vai instrumentus. Ja ir 

īpaši noturīgi netīrumi, samitriniet netīrumu ar salveti un ar skrubja pusi, piespiežot stiprāk, 

vienkārši, notīriet netīrumus. 

PRIEKŠROCĪBAS Ieguvumi 

Četri spēcīgi tīrīšanas līdzekļi 
Noņem krāsu, līmi, silikonu, epoksīda sveķus, PU 
putas, eļļu, smērvielas no rokām, instrumentiem un 
virsmām.  

Četri ādas mīkstinātāji 

Alveja: nomierina, mitrina ādu un palīdz sadziedēt 
brūces; 
Glicerīns: viegls, mīkstinošs, mitrinošs, ļauj absorbēt 
mīkstinātājus; 
Lanolīns: Ļoti mīkstinošs, tas veido aizsargājošu plēvi 
uz ādas un mitrina sausu, saplaisājušu, raupju ādu; 
Vitamīns E: antioksidants, palīdz saglabāt šūnu 
struktūru, aizsargā šūnu membrānas. 

Piesūcinātas, viegli satveramas, 
no neslīdoša materiāla  

Samazināta slīdēšana, ļoti izturīgas salvetes. 
Tīrīšanas šķīdums un tīrīšanas dvielis vienā – nav 
nepieciešams ūdens, ērti pārnēsājams un mobils. 

Antibakteriāla iedarbība Testi pierāda 99%+ antibakteriālu iedarbību 

Formula, kas balstīta uz ūdens 
bāzes un bez konservantiem 

Dermatologu testēšanas laikā netika novērotas 
nekādas kairinājuma pazīmes. Novērtēts pēc jaunākās 
ES regulas 1223/2009 par kosmētikas produktiem.  

Videi draudzīga, bioloģiska 
formula 

Draudzīgas videi 

Viegli aiztaisāms iepakojums un 
unikāli izstrādāts vāciņš 80 gab. 
un 240 gab. iepakojumiem 

Ātrs un ērts atvēršanas un aizvēršanas mehānisms, lai 
novērstu un pasargātu salvetes no izžūšanas. Gudra 
salvešu padeves sistēma.  

 

Tehniskie dati: 

Nosaukums Produkta kods EAN nr. Iepakojumā gab. 

Heavy-Duty mitrās 
salvetes 

BW-2424 5060065661856 40 (iepakojums) 

BW-2420 5060065661818 80 (tūba) 

BW-2427 5060065661672 240 (spainis) 

 

 


