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Kresto® Special WIPES

Handreinigingsdoekjes voor ultrazwaar gebruik

BESCHRIJVING  
De sterke, extra grote doekjes zijn geïmpregneerd met een 
milde vloeibare oplossing op esterbasis voor een zeer 
effectieve verwijdering van verontreinigingen in druk- en 
lakwerkbedrijven.

TOEPASSINGSGEBIED  
Voor gebruik zonder water onderweg en in industriële 
omgevingen, zoals druk- en lakwerkbedrijven.

GEBRUIK 
Neem een doekje om uw handen mee te reinigen. Goed 
wrijven tot vervuiling van de huid verwijderd is. Geen water 
nodig.

REINIGING

Eigenschappen Voordelen

Zeer effectief • Geïmpregneerd met een speciale hi-techvloeistof die snel en veilig drukink-
ten, lakken en niet uitgeharde 2K-lakken, kitten, lijmen, PUR en diverse 
kunststoffen verwijdert.

Krachtig • Sterke, extra grote doekjes met grote absorberende werking; snelle en 
effectieve werking zonder een plakkerig gevoel na te laten.

Met glycerine • Glycerine is een zeer doeltreffend en milieuvriendelijk hydraterend bestand-
deel. Zorgt ervoor dat de huid langdurig soepel blijft.

Aangename citrusgeur • De geur maakt het product aangenaam in gebruik en zorgt ervoor dat de 
huid fris ruikt na gebruik.

Verzorgende en doeltreffende formule • Geschikt voor regelmatig gebruik. Goed alternatief voor agressieve reinigers 
met oplosmiddelen.

Handig • De handige draagbare emmer kan overal mee naar toe genomen worden om 
deze altijd bij de hand te hebben. Geen water nodig voor het reinigen van de 
huid.

Hygiënisch • De hersluitbare emmer beschermt de doekjes tegen contaminatie en zorgt 
ervoor dat elk doekje schoon en vochtig is bij gebruik.

Productinformatie

SILICONE1     2      3     4     5
Reinigingsgraad



The world‘s leading away from home skin care company

INGREDIËNTEN

AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYLGLUTARATE, GLYCERIN, 
DIMETHYLSUCCCINATE, DIMETHYLADIPATE, TRIDECETH-5, 
PARFUM, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE

PRODUCTTESTEN

Dermatologische test 
De resultaten van de „48hr Single Patch Test“ zijn
gevalideerd door een dermatoloog en tonen aan dat het
product niet irriterend is.

Toxicologische goedkeuring 
De formulering is door een toxicoloog beoordeeld en
goedgekeurd voor veilig gebruik.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10 
minuten) en indien nodig deskundig medisch advies 
inwinnen.Voorkom contact met oppervlakten en materialen 
waarvoor gebruik van dit product niet bedoeld is.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

ULT70W Doos 70 doekjes 6

ULT150W Emmer 150 doekjes 4

HOUDBAARHEID
Het product kan in ongeopende verpakking minstens 30
maanden na productiedatum bewaard worden.
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

REGELGEVING
Dit product voldoet aan EG-verordening nr. 1223/2009 voor
cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Beschikbaar op www.debgroup.com.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux
Telefoon
02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com 20
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