CLEAN BOX

rengöringsvätska när den torkats av med våtservetten.
Plastic Cleaner Natural rengör plastytorna kring din
arbetsplats såsom tangentbord och mus. Servetten är
textilbaserad och har en extremt bra
uppsugningsförmåga. Den hudvänliga och miljövänliga
rengöringsvätskan tränger ner i plastens porer och
fångar upp smuts, fett och bakterier. Den rengör därför
även hårt smutsade ytor effektivt om man låter den
verka någon minut innan man mekaniskt går över
ytorna igen.
Cleaner tissue är en antistatbehandlad textilservett för
efterpolering av plastytorna kring din arbetsplats. Det
är denna du använder för att eftertorka när du använt
Plastic Cleaner på ditt tangentbord och Lycra Cleaner
på ditt underarmsstöd, handledsstöd eller andra
Technogel®-produkter.
TEKNISK/KEMISK INFORMATION

Praktiskt och bekvämt - en bra
rengöring nära dig
ART NO

BENÄMNING

65 029

Clean box

UTFÖRANDE

INNEHÅLL
65 030

Sensitive Cleaner

8

65 037

Plastic Cleaner

4

65 036

Cleaner Tissues

12

PRODUKTBESKRIVNING

Vidamic Ergonomics har tagit fram en display-ask för
att du ska ha alla produkter du behöver för en ren och
hygienisk arbetsplats nära till hands. Kan lätt ställas
direkt på bordet eller hängas upp på skärmvägg. Den
innehåller såväl vår uppskattade Vidaclean Sensitive
som skonsamt rengör alla typer av bildskärmar och
Plastic Cleaner Natural och Cleaner Tissue för att
rengöra tangentbord och styrdon.
Spara gärna asken då produkterna börjar ta slut för att
komplettera med reﬁll på de produkter som går åt
mest.

8 st Sensitive Cleaner innehåller en mindre mängd
rengöringsvätska än normalt som är baserad på
vegetabilisk olja (100% nedbrytbar i vatten) samt ca
3ml vatten. Inga lösningsmedel.
Innehåller ingen alkohol som kan förstöra vissa skärmar
(TFT).
4 st Plastic Cleaner Natural innehåller vegetabiliska
oljor som rengör plastens porer utan att torka ut
plastytan. Den är dessutom användarvänlig och
miljövänlig. Antistatbehandlar och är smutsavisande.
12 st Cleaner Tissue väven består av
cellulosa(antistatbehandlad) och polyester. Samlar upp
överskottsolja från Plastic Cleaner Natural och
efterbehandlar plastytorna.
Antistatmedlet tränger ner i plastens porer och håller
smutsen borta.

BRUKSANVISNING

Sensitive cleaner är ett rengöringsset godkänt att
användas till alla skärmar, LED, TFT, LCD, lap tops,
pekskärmar mm. Den består av våt- och torrservetter
som är försedda med antistatmedel för en mer effektiv
behandling. För bästa effekt så rengör skärmen när den
är kall och se till att snabbt torka bort överﬂödig
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