
 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

Univerzální oboustranná vlhčená utěrka - HC VU11

VLASTNOSTI:VLASTNOSTI:
Materiál:Materiál:    polyester / viskóza
Povrchová úprava:Povrchová úprava:    embosování
Druh sorpce:Druh sorpce:    univerzální
Barva:Barva:    bílá / modrá
Rozměry výrobku:Rozměry výrobku:    20 cm × 24 m
Rozměry útržku:Rozměry útržku:    22 × 20 cm
Počet útržků:Počet útržků:    40 ks
Počet vrstev:Počet vrstev:    4
Vhodné použití:Vhodné použití:    čištění od olejů, emulzí, čištění ředidly
Možnosti likvidace:Možnosti likvidace:   recyklace, biodegradace, spalování

POPIS VÝROBKU:POPIS VÝROBKU:
Utěrky HC VU11 jsou kvalitní průmyslové savé utěrky ze speciální kompozitní netkané textilie, která má odlišnou
strukturu na vrchní a na spodní straně. Vrchní strana utěrek je opatřena malými odolnými abrazivními nopky, zatímco
spodní strana je hladká.  Abrazivní vrstva zvyšuje účinnost čisticích úkonů, spodní stranou utěrky je pak možné provést
dočištění, popř. doleštění plochy. Vysoký obsah vláken přírodního původu (viskózová vlákna z rychle rostoucího
bambusu) zajišťuje dostatečnou saturaci utěrek vlhčicí kapalinou. Vlhčicí kapalina má antibakteriální účinky a obsahuje
navíc výtažek z Aloe vera pro hydrataci pokožky. Utěrky HC VU11 byly dermatologicky testovány. Jsou dostatečně
pevné za mokra i za sucha, odolné vůči působení ředidel, rozpouštědel a neagresivních chemikálií, mají příjemný měkký
povrch a z povrchu neuvolňují vlákna. Vlastnosti utěrek umožňují jejich opakované použití. Tyto utěrky jsou dodávané v
praktickém hygienickém sáčku s opakovaně uzavíratelným výdejním otvorem.

POUŽITÍ:POUŽITÍ:
Vlhčené průmyslové utěrky HC VU11 jsou určené pro:

rychlé a důkladné odstranění polosuchých (nevytvrzených) tmelů a silikonů, vypěnitelných těsnicích prostředků,
vodou ředitelných barev, inkoustů, lepidel, zažrané špíny a nečistot
čištění od hrubých nečistot bez poškození a poškrábání povrchu
následné dočištění a doleštění hladkou stranou utěrky
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desinfekci čištěného povrchu (obsahují antibakteriální přísadu)
opakované použití (lze je máchat a ždímat)
čištění výrobků, polotovarů a ploch
utírání a čištění rukou

VÝHODY:VÝHODY:

dva různé povrchy v jedné utěrce
abrazivní povrch pro jednodušší odstranění nečistot
jemný povrch pro dočištění
vlhčicí kapalina šetrná pro pokožku
použití tohoto typu obalu redukuje množství vzniklého odpadu až o 90%

NÁVOD K POUŽITÍ:NÁVOD K POUŽITÍ:

Je doporučeno utěrky nejdříve vyzkoušet na malé části čištěného povrchu.
Po každém odebrání potřebných utěrek zavírejte malé víčko na výdejním otvoru, zabráníte tím vysychání.
Utěrky jsou dermatologicky testovány. Pokud při jejich používání zpozorujete podráždění pokožky, je
doporučeno přestat utěrky používat nebo je používat v ochranných rukavicích.
Při dlouhodobém používání je doporučeno používat ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Zamezte přímému kontaktu s očima a poraněnou pokožkou.
Zamezte působení horka, přímého slunečního záření a otevřeného plamene.
Utěrky nejsou určeny pro děti.

V Praze dne 5. 5. 2018
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