
 
 

FISA TEHNICA 

 

PENOSIL Premium Cleaning Wipes 
 

 

PENOSIL Premium Cleaning Wipes sunt șervețele de curățare 

folosite în lucrările industriale. Create pentru a îndepărta vopsea, 

lipici, ulei și alte tipuri de pete de pe mâini, aparatură industrială și 

diverse tipuri de suprafețe.  

 

• Testate dermatologic 

• Conțin vitamina E și Aloe Vera 

• Acționează repede și eficient 

 

Domenii de aplicare 

Potrivit pentru îndepărtarea vopselei, adezivului, spumă PU, etanșanți, grăsimi, ulei, 

lubrifianți, cerneală, marker permanent etc. de pe mâini, unelte și suprafețe de lucru. Potrivit 

pentru îndepărtarea uleiului, grăsimii lubrifiante și a impurităților de pe majoritatea 

suprafețelor, permite reîmprospătarea și curățarea suprafețelor vechi vopsite și a petelor 

rezultate în procesul de etanșare. 

 

Condiţii de aplicare 

Pentru rezultate mai bune, îndepărtați imediat toate petele. Înainte de a utiliza produsul, 

testați compatibilitatea într-o zonă ascunsă. Nu sunt potrivite pentru unele materiale plastice, 

suprafețe delicate și textile, deoarece poate îndepărta sau înălbi culoarea. Închideți ermetic 

recepientul de fiecare dată după utilizare. 

 

Instrucțiuni de aplicare  

Scoateți capacul, îndepărtați folia de sigilare și trageți capătul superior al șervețelului de la 

mijlocul rolei ghidându-l prin deschiderea capacului. Așezați capacul înapoi și rupeți 

șervețelele în zona perforată. Lăsați capătul următorului șervețel în cutie și închideți ermetic. 

Pentru a înmuia petele de vopsea, așezați șervețelul timp de câteva minute pe pată și ștergeți 

pata. 

 

 

Date tehnice 

 

Proprietăți Unitate Valoare 

pH  5,5±0,2 

VOC Content % <5 aprox. 

 

 



 
Ambalaj 

Cutie din plastic - 50 de șervețele într-o cutie, cu dimensiuni 15.6 x 21.3cm, 6 cutii în bax. 

 

Depozitare 

Timp de depozitare 24 luni, depozitat în ambalajul original sigilat și în spații uscate la 

temperaturi de la +5 °C până la +30 °C. 

 

Măsuri de siguranță 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de sursele de căldură și de flacără 

deschisă. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul 

medicului dacă simptomele persistă. Conține Limonen care poate provoca o reacție alergică. 

 

Informații detaliate despre siguranță sunt disponibile în fișa cu date de securitate (SDS). 

 


