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Dane ogólne 

 
Numer artykułu:    9175 
 
Opis:     Ściereczki ze strukturą wafla 

 

 

 
Dane techniczne 
Materiał:                                    Bawełna. Impregnowana. 
Zastosowanie typu:                  Usuwanie ciężkiego pyłu, duże powierzchnie.  
Typ ściereczki:                           Wafel / Struktura. 
Wymiary (rozłożone):              81 x 92 cm. 
Wymiary (złożone):                  14 x 17 cm. 
Opakowanie:                             100 sztuk w pudełku. Pakowane pojedynczo w folii. 
Jednostka zamówieniowa:      100 sztuk w pudełku. 

 
Wysokiej jakości bawełniana ściereczka o strukturalnej budowie. Doskonale zbiera i gromadzi pył. Produkt 
przeznaczony specjalnie do zbierania i usuwania z powierzchni luźnych zanieczyszczeń, takich jak pył, brud, włosy 
i kłaczki. Przygotowanie powierzchni do malowania i lakierowania. 
 

• Zalecana do pyłu o dużej średnicy.  

• Usuwa także najmniejsze pyłki.  

• Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni i usuwania dużych ilości pyłu. 
 
Najlepiej sprawdza się w motoryzacji do pielęgnacji powierzchni i przy naprawach pojazdów, a także w obróbce 
drewna i wielu innych dziedzinach. 
 
Cechy i korzyści: 

• Strukturalna budowa ściereczki zapewnia jej gładkość i utrzymuje pył. Idealnie nadaje się do czyszczenia 
większych powierzchni i usuwania dużych ilości pyłu. 

• Wysokiej jakości bawełna jest impregnowana dużą ilością lepkiej żywicy, która doskonale utrzymuje pył. 

• Nie sztywnieje i nie wysycha. 

• Nie strzępi się. 

• Nie elektryzuje powierzchni. 

• Nadaje się do użycia w lakiernictwie (powłoki wodoodporne i konwencjonalne). 

 

Instrukcja użycia: 
 

• Używać przed natryskiwaniem / lakierowaniem wszystkich powierzchni. 

• Nie dociskać z nadmierną siłą. Wystarczy lekko przetrzeć powierzchnię, tak aby ściereczka wchłonęła cały 
pył i pozostawiła czystą powierzchnię. 

• Nie nadaje się do użycia na gorących powierzchniach. 
 

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze otoczenia. 

 

Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: B12686589 

Nazwa: Ściereczki odtłuszczające z włókniny 
 

Numer artykułu: 000805 
Nazwa: Ściereczki pyłochłonne 

 
Numer artykułu: 538000x 
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Nazwa: Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Szare 

 

Producent: 

 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                                                      T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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