TECHNICKÝ LIST

Odmašťovací vlhčená utěrka IPA - HC VU21
VLASTNOSTI:
Druh utěrky:
Rozměry výrobku:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Utírání:
Čištění:
Leštění:
Pevnost:
Čištění skla:
Utírání olejů:
Čištění ředidly:
Možnosti likvidace:
Počet ks v balení:

vlhčená
16 × 20 cm
polyester / polyamid
bílá
1,79 kg
★★★
★★★
★★☆
★★★
ANO
ANO
ANO
recyklace
600 ks

POPIS VÝROBKU:
Odmašťovací utěrky vyrobené z netkané textilie jsou saturovány odmašťovací kapalinou na bázi vodou ředitelných
rozpouštědel. Jsou vhodné pro odmašťování všech typů povrchů Použitý textilní materiál je díky nekonečným
mikrovláknům velmi pevný a má vysokou absorpční kapacitu a téměř nulovou ztrátu vláken při použití a dokonce i při
roztržení. Utěrky jsou jemně abrazivní díky děrované struktuře.
VÝHODY:
odmašťovací kapalina se silným odmašťovacím účinkem
odmašťovací vlhčené utěrky mají vždy stejnou saturaci a účinek
toto řešení pomáhá snížit spotřebu a zásoby potenciálně nebezpečných kapalin na Vašem pracovišti
velmi rychlé a bezezbytkové odpařování odmašťovací kapaliny
minimální, téměř nulové ztráty vláken během čištění, dokonce i přetržení
rozměry utěrky jsou přizpůsobené velikosti jedné dlaně
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využití celé plochy utěrky pro čištění a odmašťování
utěrky lze po použití vyprat a použít na jiný čisticí úkon

POUŽITÍ:
odmašťování silně zamaštěných a znečištěných ploch
odmašťování a čištění hladkých ploch
odmašťování plastových dílů před lakováním
ochrana a čištění lakoven
čištění před lepením pásek a polepů - všechny plochy zakrývané páskami a lepenou reklamou
vhodné pro sériovou výrobu, kde je vyžadováno rychlé odpaření před další úpravou

BALENÍ:
Utěrky jsou dodávány zabaleny po 50 kusech v nehořlavých obalech se dvěma různými opakovaně uzavíratelnými
výdejními otvory:
jeden je na vrchní straně sáčku
druhý ve švu – PE zip

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Odmašťovací kapalina obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity. Více informací naleznete v
bezpečnostním listu.

V Praze dne 30. 4. 2020
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