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Reinigen van werkbladen, keramische kookplaten, gasfornuizen, 
inductiekookplaten
•  Microvezel plus actief zilver
•  Zorgt voor reinheid en hygiëne
•  Verwijdert meer dan 99,9% van alle ziektekiemen en bacteriën
•  Geurremmend zonder chemicaliën
•  Geschikt voor mensen met allergieën
•  Milieuvriendelijk

Kent u dat ook?
Overgekookt eten of vetspatten na het aanbakken: overal naast en op de kookplaat 
vet en vuil. Alleen al de gedachte...

Nu is er een eenvoudige oplossing: het vet-weg-doekje. Snel, eenvoudig, 
elegant en comfortabel. Hiermee reinigt u uw keuken in een handomdraai. Het 
verwijderen van vet en olie is niet zo makkelijk als gedacht. Bacteriën, schimmels 
en vet gaan graag overal vastzitten. Met name in kleine, verborgen hoekjes.

Bespaar tijd, reinigingsmiddelen en water. De bijzondere microvezels beschikken 
dankzij de unieke weeftechniek over een ongelofelijk absorberend vermogen en 
hoge slijtvastheid.



De antibacteriële en geurremmende werking blijft gedurende de gehele levensduur 
van de vezels behouden - het doekje gaat dus niet muf ruiken. Het vervangt 
gevaarlijke chemicaliën en desinfectiemiddelen.
Puur natuur (gebruik van actief zilver).
Zeer geschikt voor mensen met allergieën.
Tot 60°C wasbaar (geen wasverzachter).

zilotex® neemt tijdens de reiniging bacteriën in het doekje op en vernietigt 
deze in de vezels door actief zilver en vocht. Was voor het eerste gebruik 
a.u.b. met soortgelijke kleuren.

Gebruik:
Normaal vervuilde oppervlakken: Bevochtig het doekje licht. Gebruik geen 
reinigingsmiddel.
Sterker vervuilde oppervlakken: Gebruik het doekje vochtig. 
Sterk vervuilde oppervlakken: Doekje nat - maar niet druipnat - gebruiken. Bij 
hardnekkige vervuilingen kan ook een reinigingsmiddel worden gebruikt.
Afdrogen: Doekje droog gebruiken.
Na het reinigen: Gewoon met warm water uitspoelen.
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