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Ρολό fleece
για τον καθαρισμό 
της σκληρής βρωμιάς

Ιδιότητες

• Ιδανική λήψη χάρη στη διάτρηση του ρολού.
• Ανθεκτικό στους διαλύτες.
• Επιτρέπει το στύψιμο.
• Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στη ρήξη, σε υγρή ή στεγνή κατάσταση.

Πλεονεκτήματα

• Μείωση της κατανάλωσης με:
– Κεντρικό σημείο λήψης πανιών,

    – Ελεγχόμενη λήψη πανιών,
    – Μικρότερες ποσότητες,
    – Δυσκολότερη αλλαγή σκοπού χρήσης.
• Εγγυημένα 250 πανιά.
• Συσκευασία σε ρολό.

  Έκδοση                                              Διαστ. cm       Κωδ. Αρ.                Σ./Τεμ.

  Πανί καθαρισμού, υφασμάτινο,           
29 x 38          0899 800 210        2

  ανοικτόχρωμο, πολύχρωμο

Πεδία εφαρμογής

  Βιομηχανία ξύλου                    Πανί για τον καθαρισμό 
                                                       της σκληρής βρωμιάς.

  Βιομηχανία μετάλλου              Στην παραγωγή και στο μηχανουργείο για 
                                                       τον καθαρισμό λαδιών και αποβλήτων 
                                                       υλικού, πανί παρόμοιο με ύφασμα.

  Αυτοκινητοβιομηχανία           Πανί γενικής χρήσης για τον καθαρισμό
της σκληρής βρωμιάς στο συνεργείο.

  Ηλεκτρολογία                           Πανί γενικής χρήσης.

  Εταιρίες εγκαταστάσεων        Πανί γενικής χρήσης ως 
  θέρμανσης                                 αντικατάσταση υφασμάτινων στουπιών.

  Εταιρίες τροφοδοσίας             Οικονομικό πανί γενικής χρήσης ως
αντικατάσταση υφασμάτινων στουπιών.

Σημείωση!

Έχει αποδειχθεί ότι ο αριθμός των πανιών 
σε ένα σάκο 10 kg κυμαίνεται μεταξύ 330– 420, ανάλογα με
την ποιότητα του fleece!

Επειδή όμως ο καθαρισμός γίνεται με το πανί και όχι με το
"κιλό", ενδέχεται το κάθε πανί να είναι 10-22% ακριβότερο
λόγω της διαφορετικής ποσότητας ανά σάκο 10 kg.

Πανί γυαλίσματος TEX-POLISH
Το εξαιρετικά απαλό πανί γυαλίσματος πολλαπλής
χρήσης, από ειδικό υλικό fleece με διάτρητη υφή,
συγκρατεί τη σκόνη (π.χ. για υγρή ή ξηρή στίλβωση).

Αφαιρείται ένα-ένα από τη συσκευασία χάρη στο ειδικό δίπλωμα!

• Δεν σκίζεται και είναι ανθεκτικό στα υγρά.
• Ανθεκτικό στα διαλυτικά.
• Δεν αφήνει χνούδι.
• Ιδιαίτερα απορροφητικό.
• Μπορεί να δεχθεί στύψιμο και να επαναχρησιμοποιηθεί.
• Εξαιρετικά απαλό.
• Μακράς διαρκείας.

• Σε επιτραπέζιο κουτί για τη λήψη από επάνω 
€ Ιδανικό για ταξίδια ή απευθείας στο χώρο εργασίας.

• Ως κουτί τοίχου για λήψη από κάτω
€ Τα πανιά προφυλάσσονται από τη σκόνη και τα νερά.

Μέγεθος: 40 x 38 cm
Περιεχόμενο: 150 πανιά ανά συσκευασία

Κωδ. Αρ. 0899 811
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