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Microfibre Cloth Super Soft 800gms
Super jemná utěrka z mikrovlákna.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Microfibre Cloth Super Soft 800gms MCSS Sáček 2 ks R 50111

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká gramáž a hustota mikrovláken
• Vysoká savost
• Kvalitní lemování s ouškem na zavěšení
• Hebký materiál šetrný k jakémukoliv 

laku

• Nepouští chlupy
• Nezanechává šmouhy 
• Všestranné použití

Aplikace:

Microfibre Cloth Super Soft 800gms je utěrka z mikrovlákna o velmi vysoké gramáži a hustotě 
určená k čištění, k sušení a k leštění různých povrchů jako jsou sklo, nerez, plast a ostatní lakované 
i nelakované neporézní povrchy. Díky extra gramáži a vysoké hustotě vláken utěrka výborně saje vodu 
a čištění, resp. leštění nezanechává mapy ani šmouhy. Své uplatnění najde v autodílnách při čištění, 
sušení, resp. leštění osobních a nákladních automobilů, motocyklů, kol, lodí a dalších. Stejně tak je 
vhodná v průmyslu pro čištění, sušení, resp. leštění strojních součástí a strojních zařízení.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Technické údaje:

Materiál 80 % polyester / 20 % polyamid
Gramáž 800 g/m2

Rozměr utěrky 30 x 60 cm
Balení 2 ks utěrky v plastovém sáčku

90°

Skladování:

Skladujte na suchém místě při teplotě mezi 0°C až +40°C / max. 60 % RH. Chraňte před přímým 
slunečním světlem, vysokými teplotami, mrazem.


