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Πανί Mikroaktiv „Profi“

Πανί Mikroaktiv „Profi Glanz“

Εξαιρετική δύναμη καθαρισμού
• Μικρότερος χρόνος εργασίας
• Καθαρίζει χωρίς να αφήνει ίχνη και χνούδια
• Οι σκόνες έλκονται από το στατικό ηλεκτρισμό

Καθαρίζει χωρίς τη χρήση 
καθαριστικών μέσων
• Μείωση του κόστους
• Ιδανικό για εργασίες γυαλίσματος
• Μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος
• Προστατεύει από τις αλλεργίες

Εξαιρετικά λεπτές ίνες με μεγάλη αντοχή
• Εξαιρετική ικανότητα ολίσθησης
• Στίλβωση χωρίς ολογράμματα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Συγκρατεί τη σκόνη στο ξύλο

Χωρίς ρέλι
• Δεν αφήνει γρατσουνιές

Εύκολο στη φροντίδα
•  Αφήστε το να στεγνώνει στον αέρα μετά τη 

χρήση
•  Πλενόμενο στους 60°C  

(να μην πλένεται με μαλακτικό)

Πανί με πυκνή ύφανση ινών για βαθιά 
λάμψη στον καθαρισμό και το στίλβωμα, 
καθώς και στο σκούπισμα της σκόνης

Λεπτές και πυκνές ίνες
•  Βαθιά λάμψη
•  Δεν αφήνει χνούδι
•  Δεν δημιουργεί ολογράμματα
•  Πολύ απαλή, εξαιρετική ποιότητα

Πολύ λεπτό ρέλιασμα
•  Δεν χαράσσει τη βαφή

Εύκολο στη φροντίδα
•  Πλενόμενο στους 60°C 

(να μην πλένεται με μαλακτικό)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό και 
βρεγμένο
•  Πολύπλευρη χρήση

Περιγραφή Διαστάσεις cm Κωδ. Αρ. Συσκ./Τεμ.
Πανί Mikroaktiv "Profi" μπλε*

40 x 40

0899 900 131
3Πανί Mikroaktiv "Profi" κόκκινο** 0899 900 132

Πανί Mikroaktiv "Profi" κίτρινο*** 0899 900 133
* Προετοιμασία οχημάτων και καθαρισμός επιφανειών
** Προετοιμασία οχημάτων και εσωτερικός καθαρισμός WC
** Προετοιμασία οχημάτων και χώροι υγιεινής (μπάνιο, νιπτήρας)

Περιγραφή Διαστάσεις cm Κωδ. Αρ. Συσκ./Τεμ.
Πανί Mikroaktiv „Profi Glanz“ 40 x 40 0899 900 139 3

Τεχνικά στοιχεία
Απορροφητικότητα σε 10 δευτ. 702,50%

Μέγ. απορροφητικότητα 704,30%

Συνολικός χρόνος απορροφητικότητας 30 δευτ.

Επιφανειακό βάρος 35,8 g ± 0,5 g

Σύνθεση ινών Μικροΐνες PET/PA

Η ποιότητα έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διάφορους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων.

Πεδία εφαρμογής/χρήση
Το πανί Mikroaktiv „Profi“ είναι ιδανικό για το 
συντηρητικό καθαρισμό και την προετοιμασία 
οχήματος. Σε στεγνή κατάσταση, οι σκόνες και 
τα λεπτά σωματίδια έλκονται από το στατικό 
ηλεκτρισμό του πανιού. Σε υγρή κατάσταση το 
πανί αφαιρεί τους σκληρούς και τους λιπαρούς 
ρύπους.

Xρήση
Με το πανί „Profi Glanz“ από μικροΐνες μπορείτε να στιλβώσετε βαμμένες επιφάνειες χωρίς 
ολογράμματα και ίχνη. Επιπλέον το πανί είναι ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό των τζαμιών και για 
το σκούπισμα της σκόνης από το ταμπλό.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας.
Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για τη χρήση και τη βαφή θα πρέπει εκτός από το Φυλλάδιο Τεχνικών Στοιχείων να 
τηρούνται και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
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