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

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

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

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká gramáž a hustota mikrovlákien
• Vysoká savosť
• Kvalitné lemovanie s uškom na 

zavesenie
• Hebký materiál šetrný k akémukoľvek 

laku

• Nepúšťa vlákna
• Nezanecháva šmuhy 
• Všestranné použitie

Aplikácia:

Microfibre Cloth Super Soft 800gms je utierka z mikrovlákna s veľmi vysokou gramážou a hustotou 
určená na čistenie, na sušenie a na leštenie rôznych povrchov ako sú sklo, nerez, plast a ostatné 
lakované aj nelakované neporézne povrchy. Vďaka extra gramáži a vysokej hustote vlákien utierka 
výborne saje vodu a čistenie, resp. leštenie nezanecháva mapy ani šmuhy. Svoje uplatnenie nájde 
v autodielňach pri čistení, sušení, resp. leštení osobných a nákladných automobilov, motocyklov, 
bicyklov, lodí a ďalších. Rovnako tak je vhodná v priemysle pre čistenie, sušenie, resp. leštenie stroj-
ných súčastí a strojných zariadení.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Technické údaje:

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

Rozmery utierky: 30 x 60 cm
Balenie: 2 ks utierky v plastovom vrecku

90°

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste pri teplote medzi +0 °C až +40 °C / max. 60 % RH. Chráňte pred pria-
mym slnečným svetlom, vysokými teplotami, mrazom.


