
LIJMPISTOOL HEATER TECHNOLOGY 

 

Foamy reinigingsdoek & 

Speciaalreiniger voor kunststof oppervlakken 

Toepassing:  

Foamy reinigingsdoek, ook wel 

“wonderdoekje” of polijst- en schuurdoek 

(groene zijde polijst / witte zijde schuurt). Dit 

hoogwaardige reinigingsproduct is dé oplossing 

bij het verwijderen van vele verontreinigingen 

op gladde/nagenoeg gladde oppervlakken. Het 

is eenvoudig in gebruik, zeer milieuvriendelijk 

en tast de oppervlakte niet aan. De witte op-

pervlakte van de pad kan vele malen herge-

bruikt  worden; deze wordt wel kleiner, maar  

verliest niet aan werking.  

 

Gewerkt wordt zonder toevoeging van chemi-

sche middelen. Alleen gebruik van water is 

toegestaan. De pad moet goed met water 

doordrenkt zijn en ook blijven. Na gebruik de 

behandelde plaats met droge doek nawrijven. 

Op de pad weinig druk uitoefenen. Aan te be-

velen is de werking van de pad vooraf op een 

niet zichtbare plaats te testen.  

Voor optimaal gebruik, kunt u het beste de 

Foamy in vieren knippen.  

 

Wat verwijdert u met de pad? 

• Ballpoint-/vulpenstrepen  

• Strepen van kleur- en viltstiften 

• Nagellak 

• Graffiti 

• Roet 

• Zwarte strepen/vegen  (schoensmeer e.a.)  

• Koffie, thee, watervlekken en vele andere  

   verontreinigingen  

Leverbaar:  

Foamy: ca. 18 x 18 cm.  

Speciaalreiniger: spuitbus à 150 ml. 

Speciaalreiniger: spuitbus à 400 ml. 

 Waarop is dit product toepasbaar?  

• Diverse kunststof producten zoals  

    kunststof kozijnen/deuren, caravans,  

    reclamezuilen, tuinmeubilair, (zgn.  

    zwarte strepen en andere weers-  

    invloeden), laminaat, melamine,  

   aanrechtbladen, granieten vloeren,  

   deuren 

• Gelakte oppervlakken bij glans/hoog-      

    glans oppervlakken zeer lichte druk  

    uitoefenen  

• Glas, keramiek, porselein, chroom 

• Kookplaten, afzuigkappen, pannen,  

   magnetron (ook de onderdelen) 

• Armaturen 

• Wasbakken, baden, wanden van  

   zwembaden 

• Tegels, vinyl 

• Kachels 

• Toetsenborden cq. beeldschermen 

• Aluminium, roestvrijstaal 

• Autovelgen 

• Strijkijzers, enz. 

Wat zijn de voordelen? 

 • Minimaal waterverbruik 

 • Zeer milieuvriendelijk 

 • Geen gezondheidsschade 

 • Eenvoudig in gebruik 

 • Kostenbesparing 

 • Hoge kwaliteit van reiniging  

 

Speciaalreiniger kunststof oppervlakken  

Indien Foamy samen met speciaalreiniger 

voor kunststof oppervlakken (spuitbus) 

gebruikt wordt, kunnen nagenoeg alle 

verontreinigingen op gladde/nagenoeg 

gladde oppervlakken verwijderd worden. 

De speciaalreiniger op de vervuilde op-

pervlakte of op een vezelvrije doek (ter 

bescherming van de omgeving) spuiten. 

Afhankelijk van de intensiteit van de 

vervuiling, even in laten werken. Foamy 

met water natmaken (evt. ook speciaal-

reiniger op de pad spuiten). Met de witte 

oppervlakte van de pad de verontreini-

ging met weinig druk verwijderen. Ach-

tergebleven restanten van de speciaalrei-

niger verwijderen met een vochtige doek 

(met water). Daarna met een droge doek 

nawrijven. 

 

Aan te bevelen is de werking van de pad  

vooraf op een niet zichtbare plaats te 

testen.  

Foamy 


