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Γάντι XXL με κρόσιά Mικρόϊνών Γάντι μικροϊνών για αυτοκίνητα, 
τροχόσπιτα και για το νοικοκυ-
ριό.

Μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.
• Εύκολος καθαρισμός.
• Καθαρισμός και από τις δύο πλευρές.

“Κρόσια μικροϊνών“.
• 25 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια καθα-

ρισμού σε σχέση με τα κοινά πανιά 
μικροϊνών.

• Καθαρισμός σε βάθος.
• Ήπιος καθαρισμός.

Η σκόνη δεν αναδεύεται.
• Κατάλληλο και για αλλεργικούς.

Για ποικίλες χρήσεις.
• Διάφορες δυνατότητες χρήσης σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Υψηλής ποιότητας.
• Πολύ καλή ποιότητα.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εύκολη φροντίδα του γαντιού.
• Καθαρισμός με πλύσιμο στο χέρι.
• Η καθαρισμός στο πλυντήριο μέχρι 

τους 60°C (με δίκτυ και χωρίς μαλα-
κτικό).

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για τη
χρήση και τη βαφή θα πρέπει εκτός από το Φυλλάδιο Τεχνικών Στοιχείων να τηρούνται και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.

Χρώμα Κωδ. αρ. Σ./τεμ.

Ανοιχτό 
πράσινο 0899 710 005 1

Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις 18 x 23 cm
Επιφάνεια καθαρισμού 30 x 30 cm
Βάρος 145 g
Υλικό 100% μικροΐνες σενίλ

Πεδία χρήσης
Για τον ήπιο καθαρισμό όλων των επιφα-
νειών σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη 
και στο σπίτι. Με τα «κρόσια» μήκους 
περ. 2,5 cm που υπάρχουν σε όλη την 
επιφάνεια του γαντιού εκτός από τις 
τραχιές και λείες επιφάνειες μπορούν να 
καθαριστούν και σε βάθος οι επιφάνειες 
με δύσκολη πρόσβαση (π.χ. ενδιάμεσοι 
χώροι στις ζάντες). Το γάντι XXL δεν 
αφήνει ίχνη στις επιφάνειες. Η σκόνη δεν 
αναδεύεται κατά τη χρήση αλλά εγκλω-
βίζεται. Έτσι, το γάντι είναι φιλικό και σε 
όσους έχουν αλλεργία. 

Xρήση
Για τον καθαρισμό με το γάντι δεν απαι-
τούνται καθαριστικά μέσα.
Αρκεί να βρέξετε το γάντι για να πετύχετε 
άριστα αποτελέσματα.
Αυτό οφείλεται στα θετικά φορτισμένα 
κρόσια μικροϊνών τα οποία έλκουν σαν
μαγνήτης τα αρνητικά φορτισμένα σωμα-
τίδια της σκόνης. Για επίμονους ρύπους
η καθαριστική δράση μπορεί να εντατι-
κοποιηθεί με το συνδυασμό με ένα καθα-
ριστικό μέσο Würth.

Καθαριστικό ζαντών αλουμινίου
Φιάλη ψεκασμού, 500 ml
Κωδ. Αρ. 0890 102, Σ./Τεμ. 1/12
Κάνιστρο, 5 l
Κωδ. Αρ. 0890 102 05, Σ./Τεμ. 1
Κάνιστρο, 10 l
Κωδ. Αρ. 0890 102 20, Σ./Τεμ. 1

Εντατικό καθαριστικό
για ζάντες
Φιάλη ψεκασμού, 1 l
Κωδ. Αρ. 0893 476, Σ./Τεμ. 1/6
Κάνιστρο, 5 l
Κωδ. Αρ. 0893 476 05, Σ./Τεμ. 1

Απορρυπαντικό υγρό
αυτοκινήτου
Κάνιστρο, 1 l
Κωδ. Αρ. 0893 012 0, Σ./Τεμ. 6
Κάνιστρο, 5 l
Κωδ. Αρ. 0893 012 05, Σ./Τεμ. 1


