CLEAN BOX

For at opnå den bedste effekt, rengøres skærmen, når
den er kold. Sørg for hurtigt at tørre overﬂødig
rengøringsvæske af, efter den er tørret over med
vådservietten.
Plastic Cleaner Natural rengør plastoverﬂader ved
arbejdspladsen såsom tastatur og mus. Servietten er
tekstilbaseret og har ekstrem god opsugningsevne. Den
hud- og miljøvenlige rengøringsvæske trænger ned i
plastens porer og opfanger snavs, fedt og bakterier. Den
rengør derfor også meget snavsede overﬂader effektivt,
hvis man lader den virke nogle min., inden man tørrer
overﬂaderne igen.

Praktisk og bekvemt - god
rengøring tæt på dig
ART NO

NAME

65 029

Clean Box

APPEARANCE

INDHOLD
65 030

Sensitive Cleaner

8 stk.

65 037

Plastic Cleaner

4 stk.

65 036

Cleaner Tissues

12 stk.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Ergonomics har udviklet en display-æske,
således man kan have alle de produkter, man behøver
til en ren og hygiejnisk arbejdsplads, lige ved hånden.
Kan nemt placeres direkte på bordet eller hænges op.
Den indeholder vores roste Vidaclean Sensitive (som
skånsomt rengør alle typer af skærme), Plastic Cleaner
Natural og Cleaner Tissue (til rengøring af tastatur og
mus).

Cleaner Tissue er en antistatiskbehandlet tekstilserviet
til efterpolering af plastoverladerne ved arbejdspladsen.
Det er den, man anvender til at tørre efter, når man har
anvendt Plastic Cleaner på tastaturet og Lycra Cleaner
på under- og/eller håndledsstøtten eller andre
Technogel®-produkter.
TEKNISK/KEMISK INFORMATION

8 stk. Sensitive Cleaner indeholder en mindre mængde
rengøringsvæske end normalt og er baseret på
vegetabilske olier (100% nedbrydelig i vand) samt ca. 3
ml vand. Ingen opløsningsmiddel. Indeholder ingen
alkohol, der kan ødelægge nogle skærme (TFT).
4 stk. Plastic Cleaner Natural indeholder vegetabilske
olier, som rengør plastens porer uden at udtørre
overladen. Den er desuden bruger- og miljøvenlig.
Antistatisk behandlet og smudsafvisende.
12 stk. Cleaner Tissue består af cellulose (antistatisk)
og polyester. Opsamler overskudsolie fra Plastic
Cleaner Natural og efterbehandler plastoverﬂaderne.
Antistatmidlet trænger ned i plastens porer og holder
snavset væk.

Gem gerne æsken, for når produkterne er ved at være
opbrugt, kan man supplere med reﬁll af de produkter,
der bruges mest af.
BRUGSANVISNING

Sensitive Cleaner er et rengøringssæt godkendt til
anvendelse på alle skærme, LED, TFT, LCD, laptops,
touchscreen mm. Den består af våd- og tørserviet, som
er med antistatiske midler til en mere effektiv
behandling.
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