KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
PVAmicro
1.

MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU:
143585 niebieski, 143586 czerwony, 143587 żółty, 143588 zielony

2.

KLASYFIKACJA PRODUKTU:
Ścierka z mikrowłókien impregnowana PVA (alkohol poliwinylowy)

3.

SKŁAD:
Materiał:
Powłoka:

4.

80 % Poliester
20 % Poliamid
100 % Alkohol Poliwinylowy

DANE TECHNICZNE:
Waga na jednostkę powierzchni
Grubość
Absorbcja wody w stanie suchym

5.

Typowa Wartość

Jednostka

245

g/m²

1,45

mm

550

%

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
 Wysokie właściwości czyszczące dzięki zastosowaniu mikrowłókien w materiale bazowym
 Idealna do bezsmugowego czyszczenia powierzchni błyszczących
 Ścierka łatwo uwalnia cząsteczki brudu w trakcie ręcznego spłukiwania
 Idealna do wykorzystania w systemie wiaderkowym
 System 4 kolorów oferuje proste rozróżnianie ścierek i indywidualne przystosowanie do planów higieny
Pranie:
 Warunki idealne: 60°C, unikać środowiska wysoko zasadowego i silnych wybielaczy (nie używać wybielaczy na
bazie chloru), prać z podobnymi kolorami
 Maksymalna temperatura prania: 95°C
Zastosowanie:
 Do czyszczenia na mokro i wilgotno twardych powierzchnii.
 Unikać kontaktu z wybielaczami i silnymi kwasami (zawsze używać detergentów sanitarnych zgodnie z instrukcją
producenta).

6.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA
Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie powinny być
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom transportowym dla
niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub poprzez spalanie.
Prosimy respektować lokalne regulacje.

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości FHP.
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę bez żadnych gwarancji i
mogą być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i
warunków stosowania. W szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć
ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem produktu.

