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EIGENSCHAPPEN 
 

• Piramidestructuurdoek voor een krachtige droging. 

• Uitermate groot vochtopnemend vermogen. 

• Zeer zachte vezel voor een veilig gebruik. 

• Lange levensduur. 

• Pluist niet. 

• Geschikt voor de meeste gladde ondergronden. 

• Streeploos en glanzend eindresultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
 

Aquatec 500 is een haast onverslijtbare synthetische doek die door zijn unieke piramidestructuur zeer snel en effectief vocht in zich opneemt 
en dit ook vasthoudt zonder resten achter te laten. Het eindresultaat is een perfect glanzend en streeploos oppervlak.  
 
Door zijn zachte, niet-pluizende vezel is Aquatec 500 veilig te gebruiken op diverse ondergronden, zoals chroom, glas en de meeste 
kunststoffen. De doek is daardoor ook uitermate geschikt voor het streeploos verwijderen van waterresten op gelakte oppervlakken. Aquatec 
500 is bovendien niet omzoomd waardoor er bij het droogwrijven geen beschadigingen kunnen worden veroorzaakt.  
 
De synthetische basis zorgt voor een zeer lange levensduur. In de hersluitbare verpakking blijft de doek altijd schoon en direct gebruiksklaar. 
 

ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Koker 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Synthetisch vel 

Volumieke massa / dichtheid:  218 g/m² 

Waterabsorptie:    665 % 

Afmetingen:    45 cm x 33 cm 

Methode van aanbrengen:   Doek uit de verpakking nemen; hij is gelijk gebruiksklaar. Wrijf nu met de doek over het te drogen  
oppervlak. Door zijn hoog wateropnemend vermogen kan men nagenoeg ieder oppervlak binnen de  
kortste tijd streeploos droogwrijven. 

Houdbaarheid:   5 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Licht vochtig in de koker opbergen 

Bijzonderheden:    Enkel met zuiver water uitwassen, zonder toevoeging van zeep. Laat geen materiaalresten achter. 

EAN-Code:    5400563022795 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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