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  Περιγραφή                                          Xρώμα         Διαστ. cm      Κωδ. Αρ.              Σ./ Τ.

  
Ύφασμα καθαρισμού Microactive

           μπλε               
40 x 60

           0899 900 114      1

                                                                 πράσινο                                 0899 900 115      1

Τομείς εφαρμογής: 
• Για όλες τις διαδικασίες γυαλίσματος, φροντίδας και καθαρισμού, που προκύπτουν στους τομείς

της φροντίδας, του καθαρισμού, της επεξεργασίας και του ψεκασμού αυτοκινήτων, τόσο εσωτερικά

όσο και εξωτερικά. 
• Ιδανικό για όλες τις οικιακές χρήσεις (μεταλλικές και κεραμικές επιφάνειες, εξαρτήματα μπάνιου

κ.λπ.), χωρίς να χρειάζεται η χρήση καθαριστικών υγρών.
• Κατάλληλο για στεγνό ή υγρό καθαρισμό.
• Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με καθαρό νερό.
• Πριν τη χρήση να πλένεται με ζεστό νερό, σκόνη πλυσίματος ή σαπούνι. 
• Όταν το πανί είναι στεγνό, έλκει τη σκόνη και τα μικροσωματίδια όπως ένας μαγνήτης χάρις στο

στατικό του φορτίο.
• Όταν χρησιμοποιείται βρεγμένο και καλά στυμμένο αφήνει μια πολύ λεπτή υγρή επίστρωση που

γρήγορα εξατμίζεται, αφήνοντας τις επιφάνειες καθαρές.
• Όταν είναι ελαφρώς νωπό, καθαρίζει δύσκολες βρωμιές, όπως λάδια, πίσσες. 
• Σκουπίστε με το πανί την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. 
• Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα μετά τη χρήση.

Ύφασμα καθαρισμού με ενεργή

επιφάνεια μικροΐνων

Δραστικό καθάρισμα

Η εργασία τελειώνει αμέσως

Δεν καταστρέφει τις επιφάνειες 

Δεν χρειάζεται υγρό καθαρισμού

Μειωμένο κόστος

Ιδανικό για εργασίες γυαλίσματος

Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον

Aπορροφά 8 φορές το βάρος του 

Οι ίνες του είναι εξαιρετικά λεπτές 

και ανθεκτικές

Πολύ καλές ικανότητες ολίσθησης

Αντοχή στο χρόνο

Ειδικά διαμορφωμένη ραφή στις άκρες

και υφή της επιφάνειάς του

Δεν αφήνει χνούδι, γδαρσίματα, ή σιλικόνη

Σύσταση: 

70% πολυεστέρας, 30% πολυαμίδιο.

Οδηγία: 

Πλένεται στο χέρι και στο πλυντήριο στους 90°C.

Όσο περισσότερο πλένεται με ζεστό νερό, σκόνη

πλυσίματος ή σαπούνι, τόσο πιο αποτελεσματικό

γίνεται. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή μαλακτικό,

διότι καταστρέφονται οι ίνες του πανιού. Για χρήση

σε ακρυλικό γυαλί απαιτούνται πρώτα δοκιμές.

ΥφΑΣΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ γΥΑλΙΣΜΑτΟΣ MICROaCtIvE

P 08 1342

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROFIBER

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

 Μπλε                                                   1899 900 101          5

 Κόκκινο                  40 x 40                1899 900 103          5

 Πράσινο                                              1899 900 104          5

Φτιαγμένο από υψηλής τεχνολογίας μικροΐνες TDY.

Έχει εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα απορρόφησης νερού, σκόνης και 

λιπών. Η αίσθησή του στο χέρι είναι μαλακή και άνετη, δεν χαλάει από

τους μύκητες που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει ίνες

και, μετά τη χρήση του, δεν αφήνει στάμπες νερού. Μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως για το πλύσιμο, τη διακό-

σμηση, τη συντήρηση και τη φροντίδα του αυτοκινήτου, κ.ο.κ. 

Χαρακτηριστικά: 

• Πλένεται πλήρως και είναι φιλικό προς το περιβάλλον 

• Δε γδέρνει και δε φθείρει τις επιφάνειες 

• Δεν ξεφτίζει και δεν αφήνει χνούδι

• Ανθεκτικό και οικονομικό 

• Εξαιρετικά απαλό

• Δε γδέρνει και δεν αφήνει γραμμές στη στιλπνή επιφάνεια 

   ακριβών αυτοκινήτων

• Εντυπωσιακή ικανότητα απορρόφησης νερού

• Εξαιρετικά μαλακό και απαλό στην αφή

• Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης σκόνης

• Βρεγμένη πετσέτα για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου, 

   στεγνή πετσέτα για το γυάλισμα μετά το κέρωμα

• Δεν απαιτεί χρήση χημικών καθαριστικών για τον καθαρισμό. 

   Μόνο νερό!

Σύσταση: 

75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο.

Χρήση: 

Mουσκέψτε το σε νερό, στύψτε το πολύ καλά και ξεκινήστε 

να το χρησιμοποιείτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές 

φορές και καθαρίζεται πολύ εύκολα.


