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Uwagi: 
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 
ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 
ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 
zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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CZYŚCIWO WŁÓKNINOWE PREMIUM 

Art. Nr:  91409 karton 100 listków 
 91410 rolka 385 listków 
 

Opis produktu: 

Czyściwo włókninowe premium jest przeznaczone do mycia, odtłuszczania i odpylania powierzchni. Wykonane ze specjalnej włókniny 
celulozowo – poliestrowej. Dokładnie zbiera olej, pył i kurz oraz nie zostawia żadnych włókien ani pyłków na powierzchni. Odporne na 
rozpuszczalniki, nie rozrywa się i nie strzępi. Jest kilkakrotnie bardziej wydajne niż tradycyjne czyściwa papierowe/celulozowe. Produkt 
szczególnie zalecany do przecierania powierzchni przed lakierowaniem. Nie rysuje powierzchni, nie pozostawia smug. Nadaje się do 
pracy ze zmywaczami wodnymi oraz rozcieńczalnikowymi. 

Cechy charakterystyczne: 

 Opracowane specjalnie dla branży lakierniczej 
 Bardzo chłonne i wydajne 
 Nie pozostawia żadnych pyłków ani zanieczyszczeń na powierzchni 
 Uniwersalne zastosowanie do zmywania powierzchni zmywaczami oraz oczyszczania przed lakierowaniem 

Dane techniczne: 

 Wartość 
Typ materiału: celuloza 55%, poliester 45% 
Kolor: turkusowy 
Gramatura: 70 g/cm2 
Wielkość listka: 30 x 39 cm 
Ilość listków: 385 szt. (rolka o dł. 150 mb), 100 szt. (karton) 

 

Termin przydatności i warunki przechowywania: 

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu. Chronić 
przed mrozem oraz wilgocią.  

 


