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Consumenten gamma

Product specificaties

DASH & DISPLAY
CLEANER
Display- & Cockpitreiniger
Wynn’s DASH & DISPLAY CLEANER is speciaal geformuleerd
voor het gebruik in moderne voertuigen met
TOUCHSCREENS. De SILICONEVRIJE, MATTE en
TOUCHSCREENVEILIGE formule reinigt, onderhoudt en
beschermt dasboards, touchscreens en binnenbekleding.

Eigenschappen
✓ Watergebaseerd product, speciaal ontwikkeld om een onberispelijke en duurzame
afwerking te bieden voor het dashboard en LCD schermen, plasmaschermen,enz.
✓ Geschikt voor het verwijderen van vingerafdrukken op touchscreens.
✓ Verwijdert alle soorten vuil en heeft geen onverenigbaarheden met de gangbare
materiaal van hedendaagse dashboard.
✓ Optimale reiniging van gevoelige oppervlakken zonder krassen.
✓ Vrij van ammoniak, parfums en oplosmiddelen.
✓ Verwijdert vuil, stof, vet, vingerafdrukken en nicotine en reinigt grondig zonder sporen
na te laten.
✓ DE anti-statische eigenschappen zorgen voor een stof-en vuilvrij oppervlak.
✓ Biologisch afbreekbaar.
Toepassingen
✓ Geschikt voor gebruik op alle soorten kunstofoppervlakken, platte- &
plasmabeelschermen: computers, gsm’s, laptops, tablets, televisies, scanners, printers,
enz.
✓ Effectief op kunststoff, leder, vynil, gummi en hout.
✓ Compatibel met gevoelige oppervlakken zoals gecoate schermen (bv.
antireflecterende coatings) volgens onze kennis en ervaring.
Gebruiksaanwijzing
Reinigen van het dashboard en niet-delicate kunstofonderdelen:
✓ Reinig het dashboard of kunstofoppervlak door het product voorzichtig aan te
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brengen, dit bij voorkeur op een schoonmaakdoek voorzien met het reinigingsproduct.
✓ Laat het product opdrogen.
✓ Herhaal het proces als hardnekkig vuil na de eerste behandeling nog zichtbaar is.
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Reinigen van schermen en gevoelige onderdelen:
✓ Schakel het scherm uit en zorg ervoor dat het dat het oppervlak niet te heet is en
voldoende is afgekoeld.
✓ Controleer op grove deeltjes op het te reinigen oppervlak zoals zand, stof,enz. Dit kan
krassen op het oppervlak veroorzaken.
✓ Gebruik een geschikte, schone en pluisvrije doek, bijvoorbeeld de meegeleverde doek.
Vermijd het gebruikt van grove doeken die krassen kunnen veroorzaken.
✓ Het wordt aanbevolen om het product op de microvezeldoek aan te brengen.
✓ Spuit het product nooit buiten het te reinigen gebied om te verzekeren dat het
product niet kan binnendringen in andere onderdelen van het toestel.
✓ Reinig het oppervlak zachtjes en zonder overmatige druk totdat het oppervlak volledig
droog is.
✓ Herhaal het proces als hardnekkig vuil na de eerste behandeling nog zichtbaar is.
Verpakking
PN 41703 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Voorzorgen
EERSTE VOORZICHTIGHEID: Voordat u het product voor het eerst gebruikt , test u het
product door het op een kleine en onopvallende plaats aan te brengen om te controleren of
het product compatibel is met het te reinigen oppervlak.
Het is aangeraden om ten alle tijde de instructies van de producent te volgen van het toestel
dat u wil reinigen.
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