TECHNICKÝ LIST

CLEAN ROOM pevná utěrka do čistých prostor ISO6 - HC 821
VLASTNOSTI:
Druh utěrky:
Speciálně pro:
Rozměry výrobku:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Vhodné použití:
Utírání:
Čištění:
Leštění:
Pevnost:
Čištění skla:
Šetrné leštění:
Čištění ředidly:
Možnosti likvidace:
Počet ks v balení:

clean room
farmaceutický průmysl a laboratroře
23 × 23 cm
polyester / polyamid
bílá
7,6 kg
velmi čisté prostory ISO6
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recyklace
1200 ks

POPIS VÝROBKU:
CLEAN ROOM pevná utěrka do čistých prostor ISO6 je vyráběna v kontrolovaných velmi čistých provozech. Proto je
určena do čistých prostor a pro speciální čisticí úkony. Utěrka je vyrobena ze směsové speciální hustě tkané textilie,
která jí dodává výjimečnou měkkost a poddajnost a zároveň vysokou mechanickou odolnost a pevnost. Přizpůsobí se
téměř každému povrchu. Okraje utěrky jsou velmi přesně řezány laserem a díky tomu je zajištěna velmi nízká
pravděpodobnost úniku vláken jak z povrchu, tak z jejích okrajů.
VÝHODY:
bez obsahu silikonů, dioktylftalátu, amidů
laserem oříznuté okraje bez vyčnívajících vláken
bez prachu a nečistot
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balení ve speciálních dvojitých obalech pro čisté prostory
rozměr utěrky vhodný pro práci jednou dlaní
opakované použití (utěrky lze několikrát vyprat a použít pro jiný čisticí úkon)

POUŽITÍ:
pro velmi čisté prostory ISO6
ideální pro precizní odstraňování jemného prachu
odstraňování ohmatání, zamaštění a jemného nánosu kapalin z lesklých povrchů
čištění hůře přístupných míst
čistění elektrických a elektronických součástek, optických přístrojů
čištění součástek a přístrojů výpočetní techniky
odstraňování prachu a znečištění ve farmaceutickém průmyslu a v laboratořích

BALENÍ:
Utěrky jsou baleny po 100 ks ve speciálním neprodyšném dvojitém obalu pro zamezení kontaminace.

V Praze dne 30. 4. 2020
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