Legamaster fehértáblák
Tisztítás és karbantartás
Első lépések a Legamaster fehértáblák
használatához
 A teljes írófelületre vigye fel a Legamaster
táblatisztító folyadékot.
 Törölje szárazra a táblát egy mikroszálas
törlőkendővel.
 Mielőtt írni kezd rá, győződjön meg róla, hogy a
tábla száraz.
 Mielőtt írna rá, mindig alaposan tisztítsa meg a
fehértáblát.
 A tollakat mindig elegendő tintával feltöltve
használja, használat után pedig óvatosan
helyezze vissza rájuk a kupakot.
 A tollakat mindig függőleges helyzetben tárolja.
 A legjobb nedves törlő- és tisztítóhatást az
eredeti Legamaster mikroszálas törlőkendővel
érheti el.
 Az eredeti Legamaster táblatörlő eszközök
pedig az írás közbeni gyors, szárazon törlésre
jelentik a legjobb megoldást.
 A legjobb törlőhatás érdekében a törlőbetéteket
rendszeres időközönként cserélni kell.
 Az intenzív tisztításhoz és vizes törléshez az
eredeti Legamaster táblatisztító spray és a
mikroszálas törlőkendő együtt jelentik a
tökéletes megoldást. Használatuk során
alaposan tisztítsuk mindaddig az írófelületet,
amíg az összes festék és nedvesség láthatóan el
nem tűnt róla.
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Legamaster fehértáblák
Tisztítás és karbantartás
TÁBLATÖRLŐK
Amikor egy táblát gyakran használnak, a korábbi írás, a régebbi festékfoltok eltávolítása nehézséget jelenthet. Ám a
Legamaster Mikroszálas törlőkendő még a már letörölt, ám a tollak tintájának olajos összetevőjeként a táblán
"szellemképként" fennmaradt régebbi írást is képes letisztítani - legtöbb esetben akár szárazon is. A törlőkendő
összegyűjti a festékszemcséket, így azokat nem tudjuk újra szétkenni a táblán. A törlőkendő pedig akár mosógépben is
mosható!

Mikroszálas törlőkendő
40x40 cm, 2 db
Cikkszám: 7-121700

 Intenzív vizes törlésre és tisztításra a
legjobb megoldás
 a "szellemképes" írást és a tintapacákat is
letörli, mindössze víz szükséges hozzá
 a legjobb eredmény érdekében használjon
Legamaster fehértábla- vagy
üvegtáblatisztító folyadékot - más
tisztítószerekre nem is lesz szüksége

 mérete: 40x40 cm
 60 fokig mosógépben is mosható

Táblatörlő, kicsi

Táblatörlő, közepes

Cikkszám: 7-120100

Cikkszám: 7-120300

Cikkszám: 7-120500

Pótszövet:
Cikkszám: 7-120200

Pótszövet:
Cikkszám 7-120400

Pótszövet:
Cikkszám: 7-120600

TÁBLATISZTÍTÓK

Táblatörlő, nagy

TZ 66 Táblatisztító kendők

Fehértábla- és üvegtábla-tisztító spray-k
 gyorsan száradó
táblaspray a
fehértáblák,
üvegtáblák,
tervezőtáblák
rendszeres, alapos
tisztítására

 nedves, nem szakadó,
eldobható törlőkendők
 perforált, téphető szélek: a
kendők egyesével jönnek ki a
dobozból
 adagolódobozban

KÖRNYEZETBARÁT
TERMÉK

HAJTÓGÁZ NÉLKÜL

TZ 7 125 ml
Cikkszám: 7-121200

TZ 8 250 ml
TZ 6 150 ml
Cikkszám: 7-121000 Cikkszám: 7-121300

 alkoholban oldott felületaktív
tisztítószerrel átitatva

100 db kendő
Cikkszám: 7-121400

 gyorsan száradó tisztítás

MagicWipe

Alkoholos filctollal írtak a zománcozott acél fehértáblájára?
A MagicWipe törlő alaposan megtisztítja a tábláját; ez a tökéletes
megoldás a makacs tintapacák ellen, beleértve az alkoholos filctollakból
származó festékfoltokat is.

Kizárólag
zománcozott acél
fehértáblákhoz

 Fehértáblák intenzív tisztításához.

 Anyaga: mikroszálas, 60 fokon mosható.

 Különösen a zománcozott acél fehértáblákhoz ajánlott.

 Környezetbarát: 100%-ig újrahasznosítható.

 A legmakacsabb, még az alkoholos filctollakból származó

 Egy csomag 2 db MagicWipe törlőt és 1 db

tintát is eltávolítja.

szárítókendőt tartalmaz.

 Mindig használatra kész: csak egy csöpp vízre vagy
Legamaster fehértábla-tisztító spray-re van szüksége.

Stiefel Eurocart Kft. • 1141 Budapest, Fogarasi út 127. • +36 1 415 20 10 • legamaster@stiefel.hu • www.legamaster.shop

A Legamaster az edding cégcsoport
kereskedelmi márkája

