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EFFEKTIV RENGÖRING I FARTEN
Föreställ dig känslan att upptäcka en oljefläck på den sprillans nya bilklädseln och lugnt tänka “Det löser sig’”. För 
det är precis vad det gör med CRC Wipes. Rengöringsdukarna löser fläckar snabbt och enkelt utan vatten, oavsett 
vilka ytor det handlar om. De tar bort olja, fett, bläck och limrester effektivt samtidigt som de är skonsamma mot 
huden. Dukarna kommer i en praktisk förpackning märkt enligt EU’s nya plastdirektiv. Allt för att minska plastens 
negativa effekter på miljön utan att kompromissa med effektiv rengöring.

LIKA EFFEKTIV MOT FLÄCKAR, SNÄLLARE MOT MILJÖN
Våra effektiva wipes är i sig ingen nyhet, de är precis lika effektiva som vanligt. Skillnaden är att de nu kommer i 
en förpackning som är helt anpassad efter EU’s nya plastdirektiv. Vi välkomnar de hårdare restriktionerna och ser 
det som ett viktigt steg i rätt riktning mot en mer hållbar konsumtion. För vi behöver alla ta ett större ansvar, både 
producenter och konsumenter. Därför blir vi nu ännu mer transparenta i vårt miljöarbete där den nya märkningen 
bara är en del. Vi kommer fortsätta arbetet med att göra våra produkter ännu mer miljöanpassade. Allt för att 
minska plastens negativa effekt på miljön utan att kompromissa med effektiv rengöring. En viktig nyhet för dig som 
distributör/återförsäljare att lyfta fram för kunderna på exempelvis din hemsida, använd gärna produkttexten för det.

CRC Wipes löser alla slags fläckar snabbt och enkelt utan vatten, oavsett vilka ytor det handlar om. De tar bort 
olja, fett, bläck eller limrester effektivt samtidigt som de är skonsamma mot huden. Rengöringsdukarna är enkla 
att ta med och kommer i en praktisk förpackning märkt enligt EU:s nya 
plastdirektiv. Allt för att minska plastens negativa effekter på miljön utan 
att kompromissa med effektiv rengöring.

Funktioner:
•	 Effektiv utan vatten
•	 Skonsam mot huden
•	 Praktisk att ta med i farten
•	 Högabsorberande
•	 Rengör alla slags ytor i ett svep
•	 Parabenfri

Användningsområden:
•	 Alla slags ytor och miljöer som verktyg, verkstäder, bilar och båtar
•	 Effektiv mot bl.a olja, fett, bläck, färg, silikon och limrester 
•	 Rengör händer och hud skonsamt
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