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Scotch-Brite
‘Gyors ragyogás’ mikroszálas törlőkendő Ref.2060
Technikai Adatok
LEÍRÁS
A Scotch-BriteTM 2060 Gyors
ragyogás mikroszálas törlőkendő nem szőtt anyagú törlőkendő kíváló minőségű szintetikus mikroszálakból készült és a
legtöbb típusú felület tisztítására
alkalmas.
A TERMÉK ELŐNYEI:
• Mikroszálas
termékszerkezet a jobb és gyorsabb tisztítás érdekében
• Kiváló tisztítási teljesítmény
érhető el akár vegyszerek alkalmazása nélkül is
• Sokoldalú törlőkendő: szárazon használható portörléshez
és ujjlenyomat eltávolításhoz,
nedvesen pedig nagyobb takarításhoz ajánlott
• Kellemes a tapintása
• Jó mechanikai ellenállású
• 95°C-on akár 30 alkalommal
mosható
• Kivállóan ellenáll bár-milyen
vegyszernek
• Nem szöszöl
• Nagyon rugalmas, könnyű
kicsavarni
• 4 színben kapható (megfelel a
HACCP előírásoknak)
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Öblítse át első használat előtt.
Nagy nedvszívóképessége miatt
csavarja ki nedves használat ese-
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tén miután vízbe, vagy vegyszerbe áztatta.
HOL ÉS MIKOR HASZNÁLJA
Általános tisztításra használja
minden típusú felületen, akár
olyan kényeseken is, mint a tükör,
üveg, kristály, kerámia, kő, rozsdamentes acél, króm, réz,
aluminium vagy akár kényesebb
műanyag felületek.
A kendőt használhatja nedvesen
vagy szárazon, vegyszerek alkalmazása nélkül is. Kíváló tisztítóhatásának kö-szönhetően a kendő használata csökkenti a vegyi
anyagok használatát és így védi a
környezetet.
Kiemelten hatékony a porszemek
eltávolítására, mivel magába
gyűjti azokat.
TERMÉKJELLEMZŐK
Összetétel : 100 % szintetikus
mikroszál (50% poliészter,
50%
nylon)
Színek:
kék, zöld, piros,
sárga
Jelölés :
nyomott Scotch-Brite
logo
Méret :
40 x 36 cm
Vastagság : 0.8 mm
Tömeg :
120 g/m2

TELJESÍTMÉNY ADATOK
• Nedvszívó képesség
(csöpögtetés után):
4.5-szerese eredeti tömegének
• Zsugorodás öt alkalom 95°Con történt mosás után: 9%.
KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
A tesztek során a terméket 2
órára különböző vegyi folyadékokba tették, majd hideg vizzel
kiöblítették.
Vegyszerek
Fehérítő 3.6°Cl
Öblítő

Kiváló
Kiváló
Kiváló

Az eredmények alapján:
• Nincs szintorzulás
• Nem változik a tapintás
• Teszt előttivel egyező törlő és
mechanikai tulajdonságok
CSOMAGOLÁS
10 kendő/fóliacsomagolás,
10 csomag/karton.
SZÁRMAZÁSI HELY
Európai Unió
Gyártási hely
Franciaország

