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CATERPILLAR MIRROR BUMPS 20024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
1 x Caterpillar Mirror Bumps  
 
BEFORE USE 
1. Remove all packaging, including any protective film on the mirror. 
2. Make sure that the people using this product have removed their shoes. 
3. Place in a suitably safe place. 
 
SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. Use on a flat stable surface, in an appropriate environment. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
1. Vinyl will crack, tear and “rub off” if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard 

objects. 
Avoid shoes, buckles or sharp/hard objects. 

2. Organise a regular cleaning schedule. 
3. Wipe off accidental marks/liquids using a mild detergent and a damp cloth, avoiding 

excessive amounts of water.  Do not use cleaners with abrasives in them or solvent-based 
cleaners such as trichloroethane or carbon tetrachloride.  Liquid detergents used to wash 
cups/plates etc. are ideal or Dirt Lift 14800.  Do not steam clean. 

4. Take particular care when cleaning the mirror – use only a soft cloth dampened with a 
small amount of water.  Do not use any products with abrasives, solvents or alcohol etc in 
them. 

 
SPECIFICATION 
Size:  180L x 40cmH at highest point  
Weight: approximately 5kg 
This product meets the requirements of EN71 and BS 7176 Contract Furnishing (Low Hazard) 
cigarette and match. 
REACH compliant 
Phthalate free fire retardant PVC outer 
CFC free, fire retardant foam 
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ESPELHO LAGARTA ONDOLADO 20024 

 
CONTEÚDO 
1 x Espelho Lagarta Ondulada 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Remova toda a embalagem, incluindo qualquer filme protetor existente no espelho. 
2. Todas as pessoas que usam este produto devem tirar os sapatos. 
3. Coloque num local seguro e adequado. 
 
SEGURANÇA 
1. Supervisione sempre a utilização deste produto. 
2. Utilize numa superfície plana, num ambiente apropriado. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
1. O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for 

continuamente roçado com um objeto duro. 
Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros. 

2. Organize uma agenda de limpeza regular. 
3. Limpe marcas/líquidos acidentais usando um detergente macio e um pano húmido 

evitando quantidades excessivas de água. Não utilize produtos de limpeza com abrasivos 
ou à base de solventes, tais como tricloroetano ou tetracloreto de carbono. O ideal é 
utilizar detergente líquido da loiça ou o detergente 14800. Não lave com vapor. 

4. Tenha especial cuidado quando limpar o espelho – utilize apenas um pano húmido com 
uma pequena quantidade de água. Não utilize produtos com abrasivos, solventes ou 
álcool, etc. 

 
ESPEIFICAÇÕES 
Tamanho: 180C x 40A no ponto mais alto 
Peso: aproximadamente 5kg 
Este produto cumpre os requisitos EN71 e 
BS 7176 
 


