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OMSCHRIJVING 

Polish Towels zijn speciale doeken die perfect ingezet kunnen worden bij reinigings- en 
poetswerkzaamheden. Door de unieke samenstelling maken de Polish Towels bij 
reinigingswerkzaamheden het vuil los, trekken de doeken het vuil aan en nemen ze het op. Zo 
kan met de Polish Towels vaak een beter resultaat geboekt worden dan met vele traditionele 
reinigingsmiddelen. Omdat de Polish Towels en de All Purpose Foam Cleaner qua samenstelling 
perfect op elkaar zijn afgestemd zal men in combinatie met deze 2 producten een zeer 
doeltreffende reiniging bewerkstelligen.  
 
In combinatie met de Spray Gloss kunnen de Polish Towels ook perfect ingezet worden als extra 
krachtige poetsdoeken. Door de Polish Towels de combineren met de Spray Gloss wordt een 
zeer fraai eindresultaat verkregen. 

ARTIKELNUMMER    201831 (Blauw)     
VERPAKKING      Zak 5 Doeken   
VERPAKKINGSEENHEID   Per Zak 

PRODUCT INFORMATIE 
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 Maakt vuil los, trekt vuil aan en neemt vuil op 
 Veilig te gebruiken op vele gladde ondergronden 
 Perfect te gebruiken i.c.m. Spray Gloss 
 Perfect te gebruiken i.c.m. All Purpose Foam 

Cleaner 
 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

BASIS     Polyester & Polyamide 
DICHTHEID    300 g/m2 
AFMETING      17 cm x 17 cm 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +5°C tot +35°C 
 
 

APPLICATIE 
Zorg dat de doek voor gebruik schoon en droog is. De Polish Towels kunnen uitgewassen worden op 60°C. 
Let op: bij het uitwassen van de Polish Towels geen wasverzachter of bleekmiddelen gebruiken. 
 
Poetsen: 
Breng het poetsproduct aan op het te poetsen oppervlak. Pak een Polish Towel en poets het product met 
ronddraaiende bewegingen uit over het oppervlak. Draai als het poetsen bijna voltooid is de Polish Towel 
om en zorg met de droge kant voor een laatste afwerking.  
 
Reinigen:  
Breng het reinigingsproduct aan op de te reinigen ondergrond. Laat het reinigingsproduct inwerken 
volgens de voorschriften op de verpakking. Pak een Polish Towel en ondersteun het reinigingsproduct 
door alleen van rechts naar links of van links naar rechts te poetsen. Wrijf de doek niet heen en weer. Draai 
als het reinigen bijna gedaan is de Polish Towel om en wrijf het oppervlak droog. In vele situaties wordt 
ook zonder reinigingsproduct een fraai eindresultaat verkregen. 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Nagenoeg alle soorten ondergronden. 
 
HOUDBAARHEID 
Onbeperkt in een afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


