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CREPE WIPES
Krepové utěrky 30 x 38 cm - 500 útržků

CHARAKTERISTIKA:
CREPE WIPES jsou tyrkysové robustní utěrky 

(směs celulózy a polyesteru) s krepovaným 

povrchem extrémně odolné proti roztržení a 

otěru. Mají vysokou absorpční schopnost vlhkosti 

i oleje a dají se  použít v těžkých pracovních 

podmínkách (vysoké mechanické namáhání). 

CREPE WIPES jsou odolné vůči rozpouštědlům, 

dají se ždímat a opakovaně použít. Krepový 

povrch zvyšuje odolnost materiálu, který je měkčí 

a zlepšuje absorpční kapacitu a rychlost 

absorpce vlhkosti a oleje. 

Hlavní vlastnosti:

- odolnost proti otěru

- vysoká absorpční schopnost vlhkosti a olejů

- rychlá absorpční kapacita vody

- odolnost vůči rozpouštědlům

- odolnost proti roztržení

APLIKACE:
Hlavní oblasti použití: 

- provozy s nejvyššími nároky na odolnost proti roztržení 

- jako odmašťovací utěrka v automobilovém průmyslu, v lakovnách, dílnách, strojírenství a výrobě 

převodovek. 

- v polygrafickém průmyslu pro čištění lisovacích válců.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Oddělit ubrousek z role v místě perforace.

2.   Očistit požadovanou plochu či součástku.

SPECIFIKACE:
Barva: tyrkysová, Rozměry: 30 cm x 38 cm

Materiál: celulóza textilního charakteru

Vrstvy: jednovrstvé

Perforace: perforovaná

SKLADOVÁNÍ: 
neomezeně na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje o 

bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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