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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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ŚCIERECZKA PYŁOCHŁONNA WAFLOWANA 

Art. Nr:  39550 (300008374) 

Opis produktu: 

Ściereczka pyłochłonna została specjalnie opracowana do usuwania luźnych zanieczyszczeń, włosów, pyłu i kurzu z powierzchni 

przeznaczonych do lakierowania. Dzięki nasączeniu specjalnym impregnatem, cząsteczki kurzu i pyłu są wchłaniane i zatrzymywane 

pomiędzy włóknami. Produkt pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko powstawania wtrąceń i niedoskonałości na lakierowanej powierzchni. 

Przyczynia się do ułatwienia i przyspieszenia prac przygotowawczych przed lakierowaniem za pomocą produktów wodorozcieńczalnych 

oraz rozcieńczalnikowych. Nie zawiera wosków ani silikonu. 

Cechy charakterystyczne: 

• Wykonana z wysokiej jakości bawełny, zaimpregnowanej środkiem wiążącym kurz i cząsteczki zanieczyszczeń; 

• Specjalna waflowana powierzchnia zwiększa chłonność ściereczki  

• Nie wysycha i nie traci elastyczności 

• Nie pozostawia smug i śladów na powierzchni  

• Wystarczy przetrzeć powierzchnię bez użycia dużej siły dociskowej 

• Nie strzępi się 

• Elastyczna i wydajna 

• Biodegradowalna, przyjazna dla środowiska 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Rodzaj materiału: Przędza bawełniana + Lycra, nasycona impregnatem  

Waga materiału: 37,73 g/m2 (DIN-EN ISO 9073-1) 

Struktura tkaniny: Waflowana 

Typ opakowania: Indywidualnie pakowane w woreczki foliowe 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 100 szt. w kartonie zbiorczym 

 

Termin przydatności i warunki przechowywania: 

Ściereczka zachowuje najlepsze właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w temperaturze od 5° 

do 45° C. Chronić przed mrozem. Dla uzyskania najwyższej skuteczności działania wyrobu, zalecamy pozostawić produkt przez 2 godziny 

przed użyciem w temperaturze pokojowej (od 18° do 25° C) i przestrzegać daty przydatności do użycia. 

 


