
Kätevä ja käytännöllinen – 
työaseman puhtaus käden 
ulottuvilla 

TUOTEKUVAUS 

Vidamic Ergonomics on kehittänyt display-laatikon, 
jossa voit pitää kaikki tarvitsemasi työaseman 
puhdistus- ja hygieniatuotteet. Voidaan pitää helposti 
joko suoraan pöydällä tai ripustaa seinälle. Laatikko 
sisältää arvostetun Vidaclean Sensitiven, joka puhdistaa 
kaikenlaiset näytöt, sekä Plastic Cleaner Naturalin ja 
Cleaner Tissuen, jotka on suunniteltu puhdistamaan 
näppäimistöjä ja hiiriä.  
 
 
KÄYTTÖOHJE 

Sensitive Cleaner on puhdistussarja, joka on hyväksytty 
käytettäväksi kaikenlaisten näyttöjen; LED, TFT, 
LCD, läppärit, kosketusnäytöt jne. puhdistamiseen. Se 
on suunniteltu tehokkaampaan puhdistamiseen ja on 
varustettu antistaattisilla aineilla käsitellyillä kosteus- ja 
kuivauspyyhkeillä.  

Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen, 
puhdista näyttö kun se on viileä ja kuivaa ylimääräinen 
neste pois mahdollisimman pian kosteuspyyhkeen 
käytön jälkeen.  
Plastic Cleaner Natural puhdistaa työasemasi 
muovipinnat, kuten näppäimistöt ja hiiret. Liina on 
tekstiilipohjainen ja omaa erinomaisen imukyvyn. 
Puhdistusaine on ihoystävällinen ja 
ympäristöystävällinen puhdistusneste, joka tunkeutuu 
muovin huokosiin ja poistaa lian, rasvan ja bakteerit. 
Juuri tämän takia se puhdistaa erittäin likaisetkin 
pinnat, varsinkin jos antaa aineen vaikuttaa muutaman 
minuutin ennen mekaanista puhdistusta.  
Cleaner tissue on antistaattinen tekstiilipyyhe, 
tarkoitettu muovipintojen pyyhkimiseen työpaikalla. 
Jälkipuhdista tällä liinalla kun olet käyttänyt Plastic 
Cleaneriä näppäimistölle tai Lycra Cleaneriä 
kyynärvarsituelle, rannetuelle tai muulle TechnoGel ®-
tuotteelle.  
 
 
TEKNINEN/KEMIKAALI-INFO 

8 kpl Sensitive Cleaneria sisältää vähemmän 
puhdistusainetta kuin tavalliset puhdistusliinat. 
Puhdistuaine koostuu kasviöljystä (100% 
vesiliukoinen) ja sisältää n. 3ml vettä, ilman liuottimia. 
Ei sisällä alkoholia, joka voisi pilata jotkut näytöt 
(TFT). 
4 kpl Plastic Cleaner Naturalia sisältää kasviöljyjä, jotka 
puhdistavat muovin huokoset ilman, että se 
haurastuttaa muovin pintaa.  
Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen. 
Antistaattinen ja likaa hylkivä. 
8 kpl Cleaner Tissue kangasta koostuu selluloosasta 
(antistaattinen) ja polyesteristä. 
Antistaattinen aine tunkeutuu huokosiin ja pitää lian 
poissa. 
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CLEAN BOX 

ART NO NIMI TUOTEKUVAUS 

65 036 Cleaner Tissues 8 

65 047 Plastic Cleaner Premium 4 

65 030 Sensitive Cleaner 8 

SISÄLTÄÄ   

65 029 Clean box  


