PRODUKTBLAD

Den hud- og miljøvennlige rengjøringsvæsken trenger
ned i plastens porer og fanger opp skitt, fett og
bakterier. Den rengjør derfor svært skittent underlag
effektivt om man lar den virke noen minutter før man
tørker over overﬂatene igjen.
Cleaner Tissue er en antistatbehandlet tekstilserviett
for etterpolering av plastoverﬂater på arbeidsplassen.
Det er denne du bruker for ettertørking når du har
brukt Plastic Cleaner på tastaturet og Lycra Cleaner på
underarmstøtten, håndleddstøtten eller andre
Technogel®-produkter.
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Clean Box
ART NO

NAVN

65 029

Clean box

DESIGN

BESTÅR
AV
65 030

Sensitive Cleaner

8

65 037

Plastic Cleaner

4

65 036

Cleaner Tissues

12

8 stk. Sensitive Cleaner inneholder mindre mengde
rengjøringsvæske enn normalt, som er basert på
vegetabilisk olje (100% nedbrytbar i vann) samt ca. 3 ml
vann. Ingen løsemidler.
Inneholder ikke alkohol som kan ødelegge noen
skjermer (TFT).
4 stk. Plastic Cleaner Natural inneholder vegetabilske
oljer som rengjør plastens porer uten å tørke den ut.
Den er brukervennlig og miljøvennlig.
Antistatbehandler og er smussavisende.
12 stk. Cleaner Tissue, stoffet består av cellulose
(antistatbehandlet) og polyester. Samler opp
overskuddsolje fra Plastic Cleaner Natural og
etterbehandler plastoverﬂatene.
Antistatmiddelet trenger ned i plastens porer og holder
skitten borte.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Ergonomics har satt sammen en display-eske
for at du skal ha alle produkter du trenger for en ren og
hygienisk arbeidsplass for hånden. Den inneholder
Vidaclean Sensitive som rengjør alle typer skjermer
skånsomt samt Plastic Cleaner Natural og Cleaner
Tissue for å rengjøre tastatur og rullemus.
Ta gjerne vare på esken for enklere å komplettere med
reﬁll på de produktene som brukes mest.
BRUKSANVISNING

Sensitive Cleaner er et rengjøringssett godkjent for
bruk på alle skjermer; LED, TFT, LCD, lap tops,
berøringsskjermer m.m. Den består av våt- og
tørrservietter som er tilsatt antistatmiddel for en mer
effektiv behandling. For best effekt, rengjør skjermen
når den er kald, og fjern raskt overﬂødig
rengjøringsvæske etter å ha brukt våtservietten.
Plastic Cleaner Natural rengjør plastoverﬂatene på
arbeidsplassen som f.eks. tastatur og mus. Servietten er
tekstilbasert og har en ekstremt god oppsugingsevne.
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