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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9165 
 
Nazwa: Ściereczki pyłochłonne antystatyczne  
                    
 
 
 
 
  

 

 
Opracowane z idealną formułą, która bardzo skutecznie wychwytuje pył. Zbiera i zatrzymuje cały kurz, 
brud oraz pozostałości po szlifowaniu, aby przygotować powierzchnię do gładkiego i pozbawionego skaz 
wykończenia. 
 
Cechy i zalety: 

• Wysokiej jakości 100% bawełna (gaza z 13 rodzajów przędzy) 
• Nie twardnieją ani nie wysychają 
• Antystatyczne 
• Nie strzępią się 
• Naturalne impregnowane z unikalną lepką formułą dla lepszej skuteczności wycierania. 
• Gładkie, profesjonalne wykończenie 

 
Zastosowanie:  

• Do stosowania z powłokami na bazie wody i/lub rozpuszczalnika 
• Zalecane do cząsteczek pyłu o średnicy od średniej do dużej 
• Ściereczki należy używać w temperaturze od 15 do 25°C 

 
Specyfikacja techniczna:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość 1 pudełka  10 sztuk w pudełku. Każde ściereczka jest oddzielnie 
zapakowana w zamknięty plastikowy worek.  

Jednostka opakowania  Karton 24 x 10 sztuk 
Przechowywanie  między +15 a +45°C 
Wielkość (l x b)  82 x 45 cm 
Wytrzymałość na rozerwanie 
(MD) 

 > 30 n/m  

Wytrzymałość na rozerwanie 
(CD) 

 > 20 n/m  

Wydłużenie przy zerwaniu 
(MD): 

 < 10%  

Wydłużenie przy zerwaniu 
(C): 

 < 15% 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9175 – Ściereczki ze strukturą wafla 
Numer artykułu: 000805 – Ściereczki pyłochłonne 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
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Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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