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POPIS 
Vysoce účinný hadřík 
Scotch-Brite(TM), ref. č. 2010 
obsahuje mikrovlákna. 
 

Výrobek je určen k tomu, aby 
absorboval odděleně i 
současně prach, nečistoty, 
špínu, otisky prstů, mastnotu a 
vlhkost, a to při použití za 
sucha i za vlhka, s chemickými 
čistícími prostředky nebo bez 
nich.  
VÝHODY VÝROBKU 
• Použitelný suchý i vlhký = 

univerzální. 
• Z povrchů odstraňuje 

mastnoty (včetně otisků 
prstů), tuky, nečistoty, vodu 
a jemný prach. 

• Odolný vůči většině 
běžných saponátů (včetně 
bělidel). 

• Lze ho prát v pračce při 
teplotách  do 95°C; při 
95°C  může vydržet více 
než 300 pracích cyklů. 

• Nepouští vlákna. 
• Nezanechává šmouhy. 
• Má dlouhou životnost. 
• Měkký a poddajný. 
• Příjemný na dotyk. 
• K dispozici v 5 barvách. 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Před prvním použitím 
vymáchejte. 
Před použitím za vlhka 
důkladně vyždímejte. 

POUŽITÍ 
Lze použít pro čištění všech 
běžných i jemných povrchů,  
včetně nerezové oceli, chrómu, 
smaltu, obrazovek, zrcadel, 
oken, plastů, mramoru, 
nábytku, atd. 
 

V mnohých případech není 
nutné používat  čistících 
prostředky. 
 
SPECIFIKACE 
Složení:      80% polyester,  
                  20%  nylon.  
Barvy: modrá, zelená,  
 červená, žlutá a      
 bílá. 
Značení : saténový štítek
 s pokyny, jak  
 pečovat o výrobek. 
Velikost: 32 x 36 cm. 
Tloušťka: 2,1 mm. 
Základní hmotnost: 245 g/m². 
 
ÚDAJE O ÚČINNOSTI 
• Absorpce (po vykapání): 

3,5-násobek původní 
hmotnosti za sucha. 

• Srážení po 5 pracích 
cyklech  při 95°C : 9,5 % 
počáteční velikosti. 

 
LIKVIDACE VÝROBKU 
Výrobek lze spalovat. 
Není recyklovatelný, 
biologicky odbouratelný ani 
kompostovatelný. 
 
 

CHEMICKÁ ODOLNOST 
Testy prováděné ponořením na 
dobu 2 hodin do 
koncentrovaných kapalin s 
následným vymácháním ve 
studené pitné vodě. 
Změkčovadla Vynikající 
Aceton Vynikající 
Etanol Vynikající 
Dietyleneglykol Vynikající 
Heptan Vynikající 
Lakový benzín Dobrá s 

horkou vodou 
Kyselina octová Dobrá 
Hydrouhličitan 
sodný 30% 

Vynikající 

Bělidlo 3.6°Cl Vynikající 
Bělidlo 48°Cl Vynikající 
Výsledky ukazují, že: 
• nedochází ke změně barvy; 
• nedochází ke změně na 

dotyk; 
• stírací schopnosti a 

mechanické vlastnosti jsou 
stejné jako vlastnosti 
výchozí.  

 
BALENÍ 
5 hadříků v polyetylénovém 
sáčku, 10 sáčků v kartonu. 
 
OZNAČENÍ 
Vícejazyčný potisk na 
každém polyetylénovém 
sáčku. 
 
ZEMĚ PŮVODU 
Vyrobeno v USA 
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