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          PRODUCTINFORMATIE 
              Blackbox  

 

      UZIN BLACKBOX Reinigingsdoekjes 

              Speciale doekjes voor het reinigen van handen en gereedschap. 

 

Omschrijving en toepassing: 

UZIN Blackbox reinigingsdoekjes zijn speciale doek-
jes voor het reinigen van handen en gereedschap. 
Vooral tijdens het gebruik van epoxy- en polyuret-
haanharsproducten zorgt het UZIN Blackbox reini-
gingsdoekje ervoor dat de harsen niet vast gaan zit-
ten op de huid. UZIN Blackbox reinigingsdoekjes rei-
nigen uw handen terwijl u gewoon door kunt werken, 
gebruik van water is niet nodig. 
 
UZIN Blackbox reinigingsdoekje verwijdert zeer 
grondig olie, vet, algemene vervuiling, vele soorten 
verf en (niet uitgeharde) kunstharsen. Voor het beste 
resultaat gebruikt u regelmatig tijdens de werkdag 
UZIN Reinigingsdoekjes. Op deze manier voorkomt 
u het vastzitten van vuil op de huid. (pas op voor 
overgevoelige huid) 
 
UZIN Blackbox reinigingsdoekjes zijn speciaal ge-
schikt voor het reinigen van resten UZIN en Pall-
mann PU lijmen op huid, vloer en gereedschap. 
 

Gebruik: 
 Verwijder de deksel van de emmer. 

 Steek het eerste reinigingsdoekje door de centrale 
opening. 

 Klik de deksel weer terug op de emmer. 
 
Kan diverse soorten kunststof- en/of geverfde opper-
vlakken aantasten. 
 

Voorzorg: 
 Vermijd contact met de ogen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenschappen/productvoordelen: 
 Goed reinigend vermogen. 

 Goed ontvettend vermogen. 

 Snel en effectief. 

 Universeel inzetbaar. 

 Hoge verdampingssnelheid. 
 

 

Technische gegevens: 

Consistentie N.v.t. 

Houdbaarheid Bij goede opslag ca. 12 maan-
den houdbaar. 

Soortelijk gewicht N.v.t. 

Verpakking Doos à 4 emmers emmer à 150 
stuks. 

Vlampunt > 100°C. 

Vorstbestendig Nee. 

 

 
Arbeidsveiligheid: 

 Gevarenklasse: geen. 
 
Op dit product is het veiligheidsblad UZIN Reinigingsdoekjes van toepas-
sing 
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Unipro werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN-ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit 
systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. 
Omdat Unipro niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke 
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebla-
den over dit product hun geldigheid. ©Unipro bv 2011. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Unipro bv.  
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