Datablad

REINIGINGSBAL
Handige, flexibele bal van microvezel – ideaal voor stressvermindering, maar ook voor de zachte
reiniging van uw displays

Producteigenschappen
Vanwege de vorm en het formaat kan de proWIN REINIGINGSBAL goed vastgepakt worden en door de
zachte kern kan de bal optimaal met de hand samengeknepen worden of gebruikt worden om mee te
gooien. Deze bezigheid helpt om stress te verminderen en kalmeert op een aangename en gemakkelijke
manier. Vanzelfsprekend is een microvezelweefsel ook ideaal voor het reinigen van gevoelige displays.
Vingerafdrukken of andere lichte vervuiling worden moeiteloos verwijderd. Zijn flexibele vorm past zich
optimaal aan de oppervlaktevorm aan en zorgt zo voor een goed reinigingsresultaat. De bal is ideaal om
op uw bureau te leggen of b.v. naast de telefoon. Zo zal hij op twee manieren een fijn hulpje zijn.

Toepassingsbereik
Deze proWIN REINIGINGSBAL kan door erin te knijpen of ermee te gooien optimaal als "anti-stress bal"
gebruikt worden ter kalmering bij agressieve buien, stress of moeilijke telefoongesprekken.
Bovendien houdt hij oppervlakken zoals computerbeeldschermen, mobiele telefoons of tabletdisplays
schoon.
Belangrijk:
Houdt bij het reinigen van uw voorwerpen altijd rekening met de productinformatie van de fabrikant.

Toepassing
Om te reinigen adviseren wij om de microvezelbal licht vochtig of droog te gebruiken. Beweeg de bal
altijd slechts met lichte druk over de te reinigen oppervlakken.
Belangrijk:
Let er s.v.p. op dat u de proWIN REINIGINGSBAL altijd schoon gebruikt, want opgenomen vreemde
deeltjes in de vezel kunnen de te reinigen oppervlakken beschadigen.

Reinigingsinstructies
De proWIN REINIGINGSBAL is machinewasbaar op een temperatuur van 30 °C. Houdt er rekening mee
dat de logo-opdruk na meermaals wassen kan verbleken.
Speciale wasmiddelen zijn bij uitstek geschikt voor microvezelproducten zoals ons proWIN PROACTIVE
Functioneel wasmiddel. Reinigt en verzorgt de speciale vezels bijzonder effectief en mild. Ook kan onze
proWIN CLEANTEX Textielbalsem gebruikt worden.
Bleekmiddelen en wasverzachters mogen niet gebruikt worden; deze kunnen de eigenschappen van de
vezels negatief beïnvloeden. Omdat het microvezelweefsel snel pluisjes en draadjes vasthoudt, dient dit
vezelproduct gewassen te worden in een waszakje (proWIN WASZAKJE). Was dit microvezelproduct
regelmatig - zo blijven de positieve eigenschappen lang behouden en voorkomt u beschadiging van uw
oppervlakken door ingesloten materialen. Microvezelproducten zijn hittegevoelig en niet geschikt voor
de wasdroger.
Houdt altijd rekening met de wasvoorschriften op het product!
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Samenstelling
80% polyester, 20% polyamide

Grootte / kleur
Ø 8 cm / groen
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