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Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 
64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af 
produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

SCRUBS Stainless Steel  

 
Cleaner towel 
 
Produktbeskrivelse: SCRUBS® Stainless Steel Cleaner Towel er en serviet til at fjerner fedt, mærker fra vand, fingeraftryk, 
film og svære pletter på rustfrit stål, messing, kobber, krom, aluminium, keramik og porcelæn. 
 
Kan med fordel anvendes til badeværelser, elevatorer, storkøkkener, mejerier, slagterier, på armaturer, vaskemaskiner, 
tørretumbler, samt til restaurant & fødevaremaskiner og udstyr. 
 
Egenskaber: 
• rengøre og polerer 
• til rustfrit stål, messing, kobber, krom, aluminium, keramik og porcelæn 
• beskytter mod vand og korrosion 
• efterlader en fin beskyttelsesfilm 
• sikrer høj glans 
 
Anvendelse: Fjern låget og find starten af rullen i midten af spanden. Træk én serviet gennem krydset i låget op til 
perforeringen. Servietten kan nu rykkes af. Efter servietten er fjernet, lukkes låget, og hermed forbliver servietterne 
fugtige og klar til brug. 
 
Servietten er grov på den ene side og fin på den anden. Den grove side bruges til at skrubbe og rense overfladen. Skrub til 
overfladen er helt ren og fri for fedt og snavs mm. Den bløde side anvendes til efterpolering. 
 
Ønskes der en højglans, skal der efterpoleres med en tør klud. 
 
Bortskaf servietten efter gældende regler. 
 
OBS: Findes også på spray: SSP-630 Industri-Polish 500ml 
 
Tekniske og fysiske data 
 
Emballage:   Spand 
Varenummer:   84500 
Indhold:   30 stk. 
Vægt:   338 g 
Farve:   Gul 
Duft:   Let citrus 
 
 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og miljø: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Farlig: Kan give lungeskade 

ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Undgå kontakt med huden. Brug egnede 

beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis 

denne beholder eller etiket 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: info@kema.dk 

www.kema.dk 
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