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PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange 
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ans-
varet for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og 
veiledning.
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PRODUKTINFORMASJON

TEKNISK

• Erstatter White Spirit og lignende
• Fjerner olje, maling og uherdet lim
• Rengjør hendene uten såpe eller vann
• Med Vitamin E+A, Hveteekstrakt og 

Aloe Vera
• Sparer tid, rask i bruk

BRUKSOMRÅDER:
101 WIPES og 101 WIPES BIG rengjøringskluter fjerner: 

- uherdet MS-Polymer, polyurethan, epoxy,  
 byggskum, lim, silikonfugemasse  
- blekk   
- trykksverte  
- sprit-tusj  
- olje  
- fett  
- nikotin  
- grafitti (fra ikke-porøse materialer) 
- de fleste typer maling og lakk samt annet  
 problemsmuss fra de fleste overflater og  
 materialer som metall, tre, glass, stein, stoff,  
 osv (test fargeekthet først).  
 

101 WIPES og 101 WIPES BIG kan brukes til rengjøring 
av dusjkabinetter, spyl godt umiddelbart etter bruk for 
å unngå skjolder.

Ved bruk på glass og andre glatte flater bør man skylle 
med vann og tørke etter med en tørr klut.

NB! Må ikke benyttes til rengjøring av plast-,  
plexi- eller andre typer kunstig glass. 

TEKNISK:

 Innhold 101 WIPES 50 kluter

 Innhold 101 WIPES BIG 80 kluter

 Størrelse 101 WIPES 13 x 21 cm

 Størrelse 101 WIPES BIG 20 x 28 cm

 Oppbevaring Stående, tørt og kjølig 

Rengjør hender,  
verktøy og  

glatte flater

                   Artikkel-        NOBB-           EL-               NRF-     
Type             nummer        nummer        nummer        nummer   

Wipes         T599640     24241218     18 042 15      9511428 
Wipes BIG     T599642     41024647     18 042 14      9511455   
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Rengjør hender,  
verktøy og  

glatte flater
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101 WIPES FJERNER SPRITTUSJ FRA WHITEBOARD:

101 WIPES FJERNER UHERDET MALING:

101 WIPES FJERNER MALINGSØL FRA HENDER:

101 WIPES FJERNER SMUSS FRA VERKTØY:


