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Nawilżone chusteczki do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń. 

 
 

• delikatnie nawilżane, szorstkie chusteczki do usuwania ciężkich zabrudzeń 

• po użyciu chusteczek nie ma konieczności mycia rąk 

• neutralne pH 

• nie zawierają mydła 

• perfumowane 
 

GREVEN® LIGA® WIPES  
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Stosowanie 

Zetrzeć zanieczyszczenia z rąk używając wilgotnej 

chusteczki. Pozwolić rękom wyschnąć. 

 

Środki ostrożności 

Do użycia zewnętrznego, tylko do mycia rąk. Unikać 

kontaktu z oczami. Trzymać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Zamknąć 

dokładnie pojemnik po użyciu. 

 

Regulacje Statutowe 

GREVEN® LIGA® WIPES są podmiotem Regulacji 

(EC) Nr 1223/2009 dotyczącej produktów 

kosmetycznych. Dodatkowe informacje o 

obchodzeniu się z produktem znajdują się w Karcie 

Charakterystyki dla produktów skórnych (do użytku 

zawodowego). 

 

Instrukcja przechowywania 

Produkt można przechowywać przez 30 miesięcy 

(od daty produkcji) jeżeli będzie przechowywany 

nieotwarty, w temperaturze pokojowej w 

oryginalnym opakowaniu. Okres Po Otwarciu (PAO) 

jest wskazany na każdym pojemniku.. 

 

Dostępne opakowania 

Pojemność Ilość w kartonie 

Pojemnik z 80 

chusteczkami (20 x 27 cm) 

6 pojemników 

 

Zakres zastosowań 
GREVEN® LIGA® WIPES są dedykowane do mycia 

rąk ze średnich i ciężkich zabrudzeń w miejscach, 

gdzie nie ma dostępu do wody. GREVEN® LIGA® 

WIPES są idealne do użytku w trasie. 

 
Opis produktu 
GREVEN® LIGA® WIPES są nietkanymi 

chusteczkami, które są nawilżane bardzo 

efektywnym, a zarazem łagodnym roztworem w 

celu usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń. 

Chusteczki mają jedną szorstką stronę, która 

ułatwia czyszczenie bez dodatkowych substancji 

ściernych. 

GREVEN® LIGA® WIPES czyszczą ręce szybko i 

dokładnie bez użycia wody i mydła. 

 
Właściwości produktu 

• GREVEN® LIGA® WIPES usuwają olej, tłuszcz, 
smołę, kleje, świeżą farbę, tusz, plamy od 
mazaków i długopisów kulkowych, tonery jak i 
zapachy paliw i olei napędowych. 

• GREVEN® LIGA® WIPES są nietkanymi 
chusteczkami z celulozy i polipropylenu. Mają 
jedną szorstką stronę. 

• GREVEN® LIGA® WIPES mają przyjemny 
mandarynkowy zapach. 

 
Skład według INCI* 
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL,  
DIMETHYL GLUTARATE, LIMONENE, BENZYL 
ALCOHOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR 
OIL, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL  
ADIPATE, LAURETH-11, PARFUM, SODIUM 
BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LAURAMINE 
OXIDE, TOCOPHEROL, TETRASODIUM  
GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, GERANIOL, 
SODIUM HYDROXIDE. 
 
*(International Nomenclature Cosmetic Ingredients // 

Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków) 

 
 

Nasze praktyczne porady oraz rekomendacje (które nie dają wyraźnej gwarancji z naszej strony na właściwości produktu podczas użytkowania przez klienta), są oparte na naszej 

wieloletniej praktyce. Nie są one wiążące, ani nie obejmują ochrony dóbr intelektualnych osób trzecich oraz zagranicznych legislacji oraz nie zwalniają naszych klientów od 

przeprowadzania ich własnych testów naszych produktów w celu odpowiedniego dopasowania. 

Karta produktu przetłumaczona przez Alfa i Omega Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 

 


