TINA
DE
CLEAN IT LIKE
TOALHAS
YOU MEAN IT

TOALHAS DE LIMPEZA
THE WORLD'S TOUGHEST WIPE!
GRAXA E ÓLEO
MAIS
GRANDE
BIGGER

Mais grandes de 25 x 30 cm (10 “x 12”)
Extra large 10" x 12" scrubbing
toalhas de apuramento têm o dobro
towels have twice the cleaning
da surface
superfície
de limpeza limpa típico.
of typical wipes. One big
Uma
grande
embebida
towel
soakedtoalha
with our
incredible com a
limpeza
secreta,
secret nossa
cleaningfórmula
formula can
tackle o trabalho
incrível
pode
lidar
com
panos
jobs ordinary wipes simply can’t. comuns
simplesmente não posso.

# TW01

MAIS
FORTE
STRONGER

As nossas toalhas estão envolvidos em
Our towels are immersed in
mais uma quilos de nossa fórmula de 9
more than 2 pounds of our
de agentes de limpeza da propriedade em
proprietary 9-cleaning-agent
cada
banheira.
Isto
formula
in every
tub.não
Thiséis um
no desinfectante
típica,
que é uma
soluçãothis
de limpeza grave
off-the-shelf
disinfectant;
problema
sério.
is a serious
cleaning solution

# TW40

for serious messes.

MAS
DURO
TOUGHER

A solução de limpeza dura bem a pena
A tough cleaning solution deserves
uma toalha durável. Nosso projeto de fibra
a tough towel. Our fiber weave
não só captura as partículas de sujeira
design not only captures grime
e gordura,
é durável
o suficiente para
and dirt particles,
it’s tough
resistir
a
lavagem
vigorosa
enough to withstand vigorouspara empregos
quescrubbing
exigemfor
umjobs
pouco
maisa de graxa de
that need
cotovelo.
little more elbow grease.

TINA DE
TOALHAS
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TOALHAS MÁS
FORTE DO MUNDO
CARROS

REMOVER			

• Gorduras, óleos e alcatrão
• Pó de freio e sujeira
• Insetos e pássaros sujeiras
• Gastronomia
• Marcas de Chinelo			

APLICAÇÕES

• Dentro Carro e Fora
• Autocaravanas e manchas ATV
• Tecido e Tapete

• Couro
• Vinil
• Metal

HABITAÇÃO
REMOVER			
• Marcadores Permanentes
• As manchas de comida
• Tintas e cola
• Excrementos de Animais

•
•
•
•

Batom e unhas polonês
Giz e poeira
Cera
Borracha Escritura as Paredes

APLICAÇÕES
•
•
•
•

Gramado e Jardim
Churrasqueiras e mobiliário
Equipamento Esportivo
Manchas de Sabão de Banho

• Tapete e Tile
• Paredes e pisos
• Bancadas
• Electrodomésticos

PINTURA Y PROJETOS
REMOVER			
• Pinturas
• Giz e Silicones
• Espuma de expansão

•
•
•

Tapes Duto
Adesivos e Etiquetas
Epóxi

APLICAÇÕES
• Mãos
• Pincéis, rolos e bandejas
• Paredes e Pisos

• Ferramentas
• Caixilharia
• Armários

• Toalhas grandes depuração 25 x 30 cm
'&N'([njhWbWh][iYhkXX_d]jem[b^Wi
(10 “x 12”) tem o dobro da superfície de
jm_Y[j^[Yb[Wd_d]ikh\WY[e\jof_YWbm_f[iµ
limpeza
limpa típico - limpa, dura mais
tempo.
Yb[Wdiceh["bWijibed][h$
<_X[hm[Wl[Z[i_]d]hWXi]h_c[WdZ^ebZikf
• Fibra
de tecido projeto armadilhas sujeira
ejel_]ehekiiYhkXX_d]d[[Z[Z\ehjek]^`eXi$
capacidade de lavagem vigorosa para o
trabalho duro necessário.
7cWp_d]Xb[dZe\/Fem[h\kb9b[Wd_d]7][dji 

• Mistura
surpreendente de nove agentes de
Yb[Wdikfj^[jek]^[ijc[ii[i$
limpeza poderosos limpar os messes mais
difíceis.
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