TECHNICKÝ LIST

Univerzální průmyslová utěrka z netkané textilie GREY PLUS - HC 705
VLASTNOSTI:
Druh utěrky:
Výška role:
Návin:
Průměr role:
Průměr dutinky:
Počet útržků:
Rozměry útržku:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Druh sorpce:
Utírání:
Čištění:
Leštění:
Pevnost:
Čištění skla:
Utírání olejů:
Čištění ředidly:
Možnosti likvidace:

univerzální
30 cm
200 m
31 cm
7 cm
500 ks
30 × 40 cm
polypropylen / celulóza / viskóza
světle šedá
4,2 kg
chemická
★★☆
★★☆
★★★
★★☆
ANO
ANO
ANO
spalování

POPIS VÝROBKU:
Univerzální textilní průmyslová utěrka GREY PLUS je vysoce kvalitní, pevná a zároveň příjemně měkká. Je vyrobena z
netkané textilie s novou technologií, která zajišťuje vysokou odolnost při mechanickém namáhání. Utěrka má vysokou
sorpční kapacitu a saje jak vodu, tak i oleje, mastnotu, emulze, detergenty a špínu. Netkaná průmyslová utěrka:
nezanechává stopy
neuvolňuje vlákna
je odolná většině rozpouštědlům
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má vyšší pevnost za mokra

VÝHODY:
oboustranně a opakovaně použitelná (utěrka neztrácí své vlastnosti)
vysoká sorbce (absorbuje až 7násobek své vlastní hmotnosti)
univerzální použití pro údržbu povrchů a čistoty pracovního prostoru

POUŽITÍ:
Univerzální textilní utěrka je obzvláště vhodná pro jemné čištění a utírání prachu a většího množství rozlitých tekutin
ve strojírenství, výrobních dílnách, servisech apod. Hodí se také pro:
nanášení přípravků k leštění hladkých plastových povrchů a následné stírání
utírání obtížně dostupných míst
čištění profilovaných povrchů

BALENÍ:
Univerzální průmyslová utěrka z netkané textilie GREY PLUS je dodávána v perforovaném návinu o velikosti . Jednotlivé
utěrky se díky perforaci z role snadno odtrhávají.

V Praze dne 28. 6. 2022
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