Datablad

INOX CARE
RVS oppervlakken worden weer stralend met proWIN

Producteigenschappen
proWIN INOX CARE is de innovatieve, verzorgende doek voor glanzende, vingerafdrukvrije RVS
oppervlakken. De doek dankt zijn speciale kwaliteit aan het fijnste micromatrix weefsel op basis van twee
componenten(polyester en polyamide), die in een speciaal technisch procedé gemengd en veredeld
worden. De super fijne vezels die zo ontstaan, verwijderen moeiteloos vingerafdrukken of watervlekken
en laten het oppervlak weer stralen.
De verwerkte zilverionen (zilverchloride behandeling) zorgen voor een extra voordeel. Ze zorgen voor de
hygiëne en frisheid van de doek door bacteriële kolonisatie in de doek te bestrijden. De opdruk op deze
doek wordt gemaakt tijdens een bijzonder drukproces (sublimatiedruk). Hierdoor wordt de kleur in de
vezel "verhit" en zit vast in de moleculen van de microvezel. Hierdoor ontstaat er geen negatieve
beïnvloeding van de vezelkwaliteit.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel.

Toepassingsbereik
Te gebruiken voor de verzorging van alle RVS oppervlakken in het huishouden - RVS spoelbakken,
afzuigkappen of RVS fronten van huishoudelijke apparatuur, RVS armaturen etc.
Houdt bij het reinigen van uw objecten altijd rekening met de productinformatie van de fabrikant.

Toepassing
Gebruik de proWIN INOX CARE licht vochtig voor het schoonvegen van uw RVS oppervlakken.

Reinigingsinstructies
De proWIN INOX CARE is machinewasbaar tot een temperatuur van 60 °C. Speciale wasmiddelen zijn
bij uitstek geschikt voor microvezelproducten zoals onze proWIN CLEANTEX Textielbalsem of proWIN
PROACTIVE Functioneel wasmiddel. Deze reinigen en verzorgen de speciale vezels bijzonder effectief
en mild. Bleekmiddelen en wasverzachters kunnen de eigenschappen van de vezels negatief
beïnvloeden. Vandaar dat deze niet gebruikt mogen worden. Was de doek in het proWIN WASZAKJE
zodat er geen pluisjes van ander wasgoed aan het weefsel kunnen hechten. Was uw microvezeldoeken
regelmatig - zo behouden ze hun eigenschappen en u voorkomt beschadiging van uw oppervlakken door
ingesloten krassende materialen. Omdat microvezeldoeken hittegevoelig zijn, zeer snel drogen en een
beetje kreuken, mogen ze niet in de droger gedroogd worden of gestreken worden. Houd s.v.p. altijd
rekening met het wasvoorschrift op het betreffende wasetiket.

Grootte / kleur
32 cm x 32 cm / grijs

Samenstelling
82 % polyester en 18 % polyamide
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