3

TM

Scotch-Brite

Power Sponge antibakteriális, laminált szivacs, ref.sz.: 3000
Technikai Adatlap
Termékleírás:

Alkalmazási terület:

A Power Sponge 3000 szivacs két
részből áll:
- 2000 power pad súrolófelületből
- antibakteriális cellulóz szivacsból
A termék kettős funkciót lát el:
tisztítóeszköz mely egyesít egy
többfunkciós, egyedi technológiával
készült, nyitott szerkezetű súrolót
és egy kiváló felszívóképességű,
hatékony és tartós cellulóz
szivacsot, melynek belseje – 3M
szabadalom alapján – speciális
antibakteriális technológiával van
ellátva.

Többféle felület tisztítására alkalmas,
például: erősen szennyezett konyhai
edények, eszközök, mosogatók,
készülékek, pultok felülete, ajtók,
padlók, falak, ivókutak, kerámia
csempék, porcelánok, stb.
Kiválóan alkalmazható olyan esetekben
is, amikor nemcsak egy kitűnő tisztítási
és felszívó tulaj-donságú
tisztítóeszközre van szükség, hanem
még súrolási munkát is szeretnénk
végezni.

A termék előnyei:
Súrolófelület: Kitűnő súrolási
teljesítmény. A hagyományos
termékeknél gyorsabban távolítja el
az odaégett ételeket. (Akár 50%kal hatékonyabban távolítja el az
ételmaradékokat az átlagos dörzsiknél.) Nyolcszor kevesebb
karcolást okoz, mint a
hagyományos dörzsik.
Szivacsfelület: Laboratóriumi
vizsgálatok igazolják, hogy a
mikroba/gomba elleni védőanyag
99,9%-ig csökkentheti a csírák
kifejlődését a szivacsban. A csírák
(baktériumok és gombák) elleni
védelemnek köszönhetően a
szivacs nem morzsolódik, így
tartósabb, ellenáll a szagoknak és
hatékonyan tünteti el a foltokat.
Továbbá, a szivacs nem tartja meg
és nem is oldja a káros
organizmusokat, vagyis nem
szennyeződéshozdozó mivel nem
terjeszti a baktériumokat.
Ergonomikus kiképzés:
kényelmesen illeszkedik a kézbe,
így megkönnyíti a súrolási
tevékenységet és a szivacs kicsavarását.

Használati útmutató:
•
•

•

•

Minden használat után öblítse
ki a szivacsot csapvíz alatt!
Nejlon kefe segítségével
távolítsa el a súrolófelületű
részbe mélyen beékelődött
szennyeződéseket!
Használat előtt, - a többi
cellulóz szivacshoz hasonlóan
-öblítse ki alaposan a
szivacsot!
Figyelem: mivel a szivacs
olyan speciális anyagot
tartalmaz, mely
megakadályozza a csírák
kifejlődését, nem igényel
fehérítést! Ráadásul a
fehérítés (klórt tartalmazó
fehérítő) elpusztítja az
antibakteriális szert.

Termékjellemzők:
• Nem karcolja a felületet.
• Étel eltávolítási képesség: belső
labortesztjeink alapján ez a
szivacs 50%-kal
hatékonyabban távolítja el az
odaégett ételt, mint pl. a 96
hiv.sz. zöld dörzsi.
• A szivacs akár súlya 15szeresének megfelelő vizet is
képes felszívni.

• Olyan speciális anyagot tartalmaz,
mely gátolja baktériumok és
gombák kifejlődését a szivacs
belsejében.
• Szín:
- súrolófelület: sötétkék
- szivacsfelület: sárgászöld
• Méret: 131 x 71 mm,
ergonomikus kiképzés
• Vastagság : kb. 20 mm
• Súly : 25 g/szivacs
(nedvességtartalomtól függően
változhat)
• Antibakteriális szivacs:
- tartósan, a szivacs
élettartamának végéig gátolja a
csírák kifejlődését a szivacs
belsejében (3M szabadalom)
- aktív alkotórészei szorosan
kapcsolódnak a cellulóz
szerkezethez, így csak
rendkívül kis mértékben
szivárog. Biztonságosan lehet
alkalmazni élelmiszerrel való
közvetett kapcsolat esetén is,
(pl. mosogatás).
Figyelem! A szivacs nem
fertőtleníti a letörölt felületet,
hanem gátolja a csírák kifejlődését a szivacs belsejében.

Csomagolás:
•
•
•
•

20 db/karton, mindegyik
szivacs külön csomagolásban.
karton bruttó súlya: 0.790 kg
karton térfogata: 8 dm3
paletta: 160 karton/paletta

Származás:
•

Gyártás: 3M USA
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