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Legamaster whiteboards
Reiniging en onderhoud

Aan de slag met uw  
Legamaster whiteboard

 � Bevochtig het hele schrijfoppervlak met 
Legamaster bordreiniger.

 � Veeg het bord schoon met een  
microvezeldoekje.

 � Zorg dat het bord droog is voordat u erop  
gaat schrijven.

 � U dient het schrijfoppervlak altijd grondig  
te reinigen alvorens erop te schrijven.

 � Gebruik markers met voldoende inkt in het 
reservoir en zet de dop na gebruik weer goed 
op zijn plaats.

 � Voor de beste resultaten bewaart u de  
markers horizontaal.

 � Het microvezeldoekje van Legamaster  
biedt het beste resultaat voor intensief nat  
schoonvegen en reinigen.

 � Originele bordwissers zijn een oplossing om 
snel iets te corrigeren en (droog) te wissen 
wanneer u op het bord schrijft.

 � Voor een optimaal resultaat moeten de reini-
gingsdoekjes regelmatig worden vervangen.

 � Legamaster bordreiniger in sprayvorm is een 
oplossing voor intensief reinigen en nat schoon-
vegen in combinatie met het microvezeldoekje. 
Zorg dat u het schrijfoppervlak niet te nat 
maakt., Reinig het schrijfoppervlak grondig  
totdat alle inkt is verwijderd en er geen  
vloeistof meer op het oppervlak zichtbaar is.



ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY

NO FUEL GAS
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Magnetische whiteboardwisser

Art.nr. 7-120300

Wisserstrips 
Art.nr. 7-120400

Kleine whiteboardwisser 

Art.nr. 7-120100

Navuldoekjes 
Art.nr. 7-120200

 � Beste oplossing voor intensief nat schoonvegen 
en reinigen

 � Verwijdert zelfs vage schrijfafdrukken  
en inktvlekken

 � Het enige wat u nodig hebt, is water. Voor het 
beste resultaat gebruikt u Legamaster cleaner 
voor whiteboards en glassboards – geen andere 
oplosmiddelen nodig 

 � Afmetingen 40 x 40 cm

 � Bestand tegen wascycli tot 60 graden

BORDWISSERS
Wanneer een whiteboard intensief wordt gebruikt, kan het moeilijk zijn om (oudere) inktvlekken te verwijderen. 
Het doekje verwijdert de ‘vage schrijfafdrukken’ die achterblijven wanneer de vluchtige bestanddelen van de 
inkt een ‘vage schrijfafdruk’ op het bord achterlaten. Zelfs met een droog microvezeldoekje wordt deze ‘vage 
schrijfafdruk’ grotendeels verwijderd. Het doekje neemt ook de inktpigmenten op en voorkomt zodoende 
dat deze opnieuw over het bord worden geveegd. En het mooie is, dat het doekje na gebruik gewoon in de 
wasmachine kan worden gewassen!

Microvezeldoekje 
40 x 40 cm - 2 stuks 
Art.nr. 7-121700

Whiteboardwisser TZ 4

Art.nr. 7-120500

Navuldoekjes 
Art.nr. 7-120600

BORDREINIGER
Cleaner voor whiteboards en glassboards

 � Spray voor het regelmatig 
grondig reinigen van  
whiteboards, planborden  
en glassboards    

 � Sneldrogend

Reinigingsdoekjes TZ 66 voor whiteboards

 � Vochtige, pluisvrije wegwerpdoekjes   

 � Geperforeerde afscheurrand;  
doekjes kunnen één voor één  
worden uitgenomen

 � Dispenser

 � Bevochtigd met oppervlakteactief  
reinigingsmiddel in een alcoholoplossing 

 � Sneldrogend

TZ 7 flesje van 125 ml 
Art.nr. 7-121200

TZ 7 flesje van 125 ml 
Art.nr. 7-121300

100 doekjes 
Art.nr. 7-121400

TZ 6 flesje van 150 ml 
Art.nr. 7-121000

Legamaster whiteboards
Reiniging en onderhoud

Inktresten van permanente markers op uw geëmailleerde whiteboardoppervlak?

MagicWipe reinigt uw bord grondig en is de perfecte oplossing voor hardnekkige  
vlekken, inclusief inkt van permanente markers.

 � Voor intensieve reiniging van whiteboards 

 � Specifiek voor gebruik op een geëmailleerd 
bordoppervlak 

 � Veegt de hardnekkigste vlekken weg, zelfs inkt 
van permanente markers 

 � Klaar voor gebruik: alleen een druppel water of 
Legamaster cleaner voor whiteboards nodig 

 � Materiaal: microvezel, wasbaar op 60°

 � Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar

 � Inhoud: 2 MagicWipes + 1 droogdoek 

MagicWipe

Alleen voor 
geëmailleerde 
borden.


