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THE ONE – wipe for all 
Wassen zonder water 

✓ Verwijdert moeiteloos de meest voorkomende vervuilingen 

✓ Siliconen vrij 

✓ Glanzend / Beschermend effect zonder gebruik van water 

✓ Ook voor gefoliede of matte ondergronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
THE ONE, is de ultieme oplossing voor diverse industrieën.  The 
One, ook wel wipe for all genoemd is een poetsdoek met een 
speciaal geïmpregneerd middel op basis van Nano technologie 
(Net zoals ProPart ’s High Tech Lube).  Deze doek verwijderd 
moeiteloos de meest voorkomende vervuilingen op diverse 
ondergronden en dat zonder gebruik van water! Echter 
verwijdert de doek niet alleen de vervuilingen maar het geeft 
nadien ook een beschermde glans. Een van de toegevoegde 
delen in de doek zorgt voor een overweldigende glansgraad 
waardoor bijvoorbeeld auto’s-boten-motors maar ook ruiten er 
weer als nieuw uitzien. Deze doek is zelfs te gebruiken voor 
gefoliede / matte oppervlakten.  
 
TOEPASSINGEN: 
The One is overal voor inzetbaar, en zal de volgende 
vervuilingen moeiteloos verwijderen: 

• Insecten op voertuigen 

• Nicotine aanslag  

• Vettige neerslag 

• Kleverige resten 

• Hardnekkige vetvlekken 

• Kalkaanslag 
Zoals eerder al werd benoemd is The One instaat om 
oppervlakken weer als nieuw te doen lijken. Denk aan auto’s , 
interieurs van voertuigen, scooters en fietsen, tafelbladen, 
keukenbladen en zeker niet te vergeten glas. Dit is een kleine 
greep uit de talloze toepassingen die The One te bieden heeft  
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Neem 
The One uit de verpakking en sluit hierna direct de verpakking, 
dit voorkomt uitdroging. Gebruik The One voor de 
desbetreffende toepassing en wrijf het te behandelen 
oppervlakte direct na met een Microvezeldoek van Pro Part. 
Hierdoor wordt het beschermmiddel verdeeld ontstaat er geen 
waas en zal de ondergrond ten alle tijden schoon en glimmend 
zijn.  
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SPECIFICATIE: 

  

Drager materiaal 42g/m2 100% PP-70stuks 

Formaat doek 280mm x 260mm 

Gevouwen C-vouw 

Vloeistof Mengsel uit eiwitoplossers, 
conserveringsmiddelen in Nano 
bereik, colouring agent, gewone 
siliconenvrije 
conserveringsmiddelen, parfums 
en oplosmiddel 

Hoeveelheid vloeistof per doek 9 gram 

Vorm Vloeibaar 

Reuk Fruitig 

Geurdrempelwaarde Niet bepaald 

PH-waarde bij 20°C 7 

Toestandverandering Kookpunt/kookpuntbereik 100°C 

Ontvlambaarheid Niet bruikbaar 

Ontbindingstemperatuur Niet bepaald 

Zelfonsteking Het product is niet uit zichzelf 
ontbrandend 

Verdere eisen m.b.t. de opslag Geen 

Maximale opslagtemperatuur 45°C 

Minimale opslagtemperatuur 5°C 

Aanbevolen opslagtemperatuur 20°C 

Gebruik Na aanbrengen van de vloeistof 
moeten de conserverende 
bestandsdelen verdeeld worden 
met een microvezeldoek 

 

Artikelnummer: Kleur: 

4341 Wit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


