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Produktbeskrivelse
ABENA Wet Wipes er lavet af polyester og viskose mix og er et godt alternativ til den traditionelle måde at vaske på som er med vand og sæbe.
 Produktet er til personlig pleje og kan bruges på hele kroppen. Vådservietten fjerner sved og dårlig lugt og er hygiejnisk i brug fordi det er et en-
gangsprodukt.
 
 Servietterne skal smides i skraldespanden efter brug.  Du kan få produktet i forskellige størrelser og med både plasticlåg og tape åbning.
 
 Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Specifikationer

Produktbetegnelse Vådserviet

Varemærke ABENA

Features Med plastlåg

Engangs/flergangs Engangs

pH-værdi 4,5-5

Materiale Polyester, viskose

Ingredienser/sammensætning 20% viskose 80% polyester 

Tekniske ingredienser Aqua, Glycerine, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Laureth-10, Sodium Benzoate, Lactic Acid, 
Glycereth-17 Cocoate, Potassium Sorbate, Allantoin

Længde/dybde 20 cm

Bredde 27 cm

Vægt, brutto 0.683 kg

Tykkelse 45 g/m2

Certifikater Asthma Allergy Nordic, Svanemærket, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), 
Vegan Society

Direktiver, lovgivning og regler (EU) 2020/2151

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme 
i toilettet

Holdbarhed 24 måneder

Holdbarhed, åbnet 3 måneder

Opbevaringsinstruktioner Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Vådserviet, ABENA, 20x27cm, med 
plastlåg, engangs

 Behagelig 
 Rensende Effekt 
 Fugtighedsgivende 
 Sengebad

Varenummer |  6595
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Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
Anvendes til rens af hænder og til skånsom aftørring af huden ved bleskift.
   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 12 pk 39 cm 29.5 cm 21.5 cm 5703538223839

pk 80 stk 5703538223914

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med 
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er 
at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter. 

Asthma Allergy Nordic er et bevis på, at produktet er anbefalet af eksperter fra Asthma-Allergy Nordic. Produkter med dette 
mærke indeholder ikke parfume, og de udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi. 

Produkter med Vegan Society-certifikatet indeholder ikke animalske stoffer og er ikke testet på dyr.

Symbolet Dermatologisk 
testet garanterer, at 
produkterne er blevet testet 
for potentielle hudirriterende 
stoffer af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorie.

Produktet indeholder ikke 
parfume.

Produktet indeholder ikke 
farve.

Produktet er kun til 
engangsbrug.

Farvekode til produkter til 
vask uden vand

*


