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Opis produktu: 
Chusteczki Vi-Pro WIPES nadają się do usuwania częściowo zaschniętych i niezaschniętych 
szczeliw takich jak silikony, poliuretany i polisiarczki z rąk, narzędzi i powierzchni. Można z 
ich pomocą usuwać nie zaschnięte farby, kity, zaprawy, kleje i żywice. Chusteczki Vi-Pro 
WIPES są niedrącymi się ręcznikami nasączonymi łagodną formułą wodorozcieńczalnej 
emulsji czyszczącej. Miękka powierzchnia chusteczek pozwala łatwo i skutecznie ścierać 
tłuste klejące zabrudzenia pozostawiając czystą powierzchnię. Wielkość chusteczek jest 
wystarczająca w większości nawet trudnych prac polegających na usuwaniu zachlapań 
z zaprawy, tłuszczu, rozlanego olejów oraz niezaschniętych szczeliw, farb, klejów i żywic. 
 
Parametry techniczne: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Sposób użycia: 

Użyj chusteczek Vi-Pro WIPES do usunięcia nadmiaru lub zabrudzeń szczeliw i klejów zanim 
się utwardzą. Takie działanie znacząco skraca czas czyszczenia konstrukcji po dokonaniu 
montażu. 
Dokładne i natychmiastowe usuwanie zabrudzeń z rąk i narzędzi jest dobrą praktyką, która 
zapobiega przenoszeniu zabrudzeń na powierzchnie konstrukcji dzięki czemu ostateczne 
czyszczenie jest łatwiejsze i szybsze. Używaj chusteczek Vi-Pro WIPES podczas malowania. 
Szybko usuwają mokrą farbę z powierzchni i rąk. Idealne podczas prac z użyciem 
wypełniaczy żywicznych, klejów. Utrzymują ręce i powierzchnie czyste. Chusteczki nie 
rozpuszczają klejących zabrudzeń takich jak szczeliwa, farby lub kleje, tylko umożliwiają 
zdjęcie ich z powierzchni, co oznacza, że nie dochodzi do rozsmarowania albo roztarcia 
zabrudzenia po powierzchni, dzięki czemu zarówno ręce jak i powierzchnie zostają łatwo 
oczyszczone. 
 

Vi-Pro WIPES 
 

Właściwości:  

Typ produktu  Chusteczka 
Kolor  Biały 
Zapach  Świeży cytrynowy 
Okres trwałości  W celu zapobiegania wyschnięciu 

chusteczek, trzymać pojemnik 
zamknięty. 
Utylizować ze śmieciami nietoksycznymi. 



Informacja o produkcie 

Vi-Pro WIPES 

Wersja: 1 Data: 07.09.2020

2 

 

 

 
 
Opakowanie: 
Produkt Vi-Pro WIPES jest dostępny w opakowaniach:  
Wiaderko 100 szt. Chusteczek 
Wiaderko 300 szt. chusteczek  
  
Środki ostrożności: 
Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera 
informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z 
produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na pojemniku w 
celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach 
fizycznych i zdrowotnych. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie 
aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej 
aktualną wersją karty. 

 
Uwagi dla klienta: 
 
Poniższe informacje przedstawiono w dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, 
ponieważ warunki i sposoby użycia naszych produktów są poza naszą kontrolą, informacje 
te nie powinny być stosowane zamiast prób u odbiorcy. Jedyna gwarancja Sprzedającego 
stwierdza, że produkt posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja 
taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, 
jeśli będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający w szczególności nie przyjmuje 
jakiejkolwiek 
jawnej lub dorozumianej gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania 
lub przydatności do sprzedaży. O ile Sprzedający nie dostarczy wyraźnej, należycie 
podpisanej, właściwej instrukcji użytkowania, Sprzedający zrzeka się odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody przypadkowe lub będącą wynikiem zastosowania produktu. Zalecenia 
odnośnie użycia nie powinny być traktowane jako zachęta do naruszenia jakiegokolwiek 
patentu. 
 


