TECHNICKÝ LIST

Průmyslová textilní utěrka pro jemné čištění - modrá - HC 673
VLASTNOSTI:
Druh utěrky:
Speciálně pro:
Rozměry výrobku:
Materiál:
Bez silikonů:
Povrchová úprava:
Barva:
Hmotnost:
Druh sorpce:
Vhodné použití:
Utírání:
Čištění:
Leštění:
Pevnost:
Čištění skla:
Šetrné leštění:
Utírání olejů:
Čištění ředidly:
Do potravinářství:
Možnosti likvidace:
Počet ks v balení:

barevný systém
hygienické účely
32 × 36 cm
viskóza
ANO
apretace
modrá
2,76 kg
chemická
nanášení zušlechťovacích a lešticích prostředků
★★★
★★☆
★★★
★★☆
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
biodegradace, skládkování, spalování
320 ks ( 10 × 32 ks)

POPIS VÝROBKU:
Barevné textilní utěrky jsou vyrobené ze 100% viskózy barvené ve hmotě. Jejich charakteristický vzhled vytváří
dírkovaná struktura a velmi měkký materiál. Utěrky jsou velmi odolné proti oděru a roztržení.
velmi rychlá sorpce vody i olejů
neobsahují silikony
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odolné vůči rozpouštědlům
stálobarevné
Textilní utěrky chrání ruce pracovníků před poraněním ostrými předměty. V případě, že jsou utěrky používány suché,
chrání i před horkými povrchy.

VÝHODY:
díky speciální úpravě výborně odsává tekutiny
lze použít pro obtížně přístupná místa
vhodná pro stírání většího množství tekutin
vhodná pro nanášení lešticích a zušlechťovacích přípravků
certifkát pro styk s potravinami

POUŽITÍ:
Tyto barevné textilní utěrky jsou ideální pro leštění a utírání jemných a citlivých povrchů.
Díky odolnosti vůči rozpouštědlům je vhodná pro odmašťování a nanášení zušlechťovacích prostředků na polotovary
nebo výrobky.
Utěrky mají certifikát ISEGA a proto je jejich použití vhodné v potravinářství, například v kuchyních, kantýnách, hotelech,
nemocnicích, v pečovatelských domech, ve veřejných kancelářích a jiných průmyslech, kde se manipuluje s potravinami.
Barevný systém textilních utěrek napomáhá k lepší a přehlednější organizaci úklidu, výrobních procesů nebo
dokončovacích prací. Ke každé barvě utěrky je přiřazen určitý úkon nebo prostor pro čištění. Je vhodný pro úklidové
firmy nebo také do nemocnic, kde je nežádoucí, aby docházelo k nechtěné kontaminaci. Své využití najde i v průmyslu
ve výrobních procesech nebo při dokončovacích pracích. Využívá se pro odlišení jednotlivých zušlechťovacích a čisticích
úkonů, aby nedošlo k technologickým chybám.
Tyto jemné textilní utěrky je možné použít i opakovaně, protože zůstávají zachovány jejich vlastnosti.
BALENÍ:
Utěrky jsou baleny v hygienickém PE sáčku, který je opatřen výdejním otvorem.

V Praze dne 30. 4. 2020

HAPPY END CZ, a.s., Argentinská 3, 170 00 Praha 7
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vl. 5238, IČ: 25649761, DIČ: CZ25649761

+420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00) www.happyend.cz

