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4 IN 1® MAT #MAT484 nedvszívó

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A 4 IN 1® MAT annyira sokoldalú, hogy elég akár ezt az egy
típust raktáron tartani!
Négy különböző funkciót foglal magába, ezért sokféle
olajfelszívási feladatra használható és kis helyen
raktározható.
Csak egyedül a 4 IN 1® MAT egyesíti magába egyszerre a
következő négy funkciót:
· Használja alátétként a lecsöpögő, kiömlő folyadék
felfogásához; gurítsa le a megfelelő hosszt nagyobb
felületek lefedéséhez; harmonikaszerűen hajtogassa
össze vastag felszívó „zokni” készítéséhez; tépjen le
egy darabot és használja, mint törlőkendőt.
· A
nyolc,
egymással
termikusan összekötött,
100% polipropilén réteg miatt a PIG ® MAT a létező legnagyobb
szilárdságú nedvszívó; nem hasad, nem szakad, nem rojtosodik
még akkor sem, amikor teleszívta magát.
Egyedülálló mintázata felgyorsítja a folyadék felszívását a MAT
teljes felületén, így gyorsabb és könnyebb a tisztítás.
A nagy felszívó képességű, finomszálas szerkezet miatt nem
marad folyadék- vagy szövetdarab a tisztítás helyén.
Felszív és magában tart minden olajat és olajbázisú folyadékot –
kenőanyagokat, üzemanyagokat és tisztítószereket - anélkül,
hogy akár 1 csepp vizet is magába szívna.
A vízbe ömlött anyagot felszívja.
Élénk fehér színe jól láthatóvá teszi a felszívott olajat; felhívja a
figyelmet a gépek olajszivárgására és egyértelműen mutatja azt
is, hogy mennyi olajat szívott már magába.
Járásálló, sodrott külső rétege kopás- és szakadásálló még erős
gyalogos forgalom esetén is; gyorsfelszívó felülete a belső
rétegekbe továbbítja a felszívott olajat.
A perforált részek mentén könnyen leszakítható belőle pont
akkora darab, amire éppen szükség van.
Az adagoló doboza könnyen hozzáférhetővé, szállíthatóvá és
raktározhatóvá teszi, és egyben védi a külső szennyeződéstől,
nedvességtől.
Lángálló anyaga miatt nem kap lángra olyan gyorsan, mint a
hagyományos cellulóz anyagok; megolvad, ha munka közben
magas hő éri.
Használat után kicsavarható, így minimális hulladékot képez
illetve a megfelelő hulladékkezelési előírásokat betartva el is
égethető.

Termékjellemzők:
Szín:
Méret:
Felszívható folyadék:
Felszívott mennyiség:
Kiszerelés:
Súly:
NewPig szabadalom:
Raklap kiszerelés:
Összetétel:

fehér
24 m hosszú x 41 cm széles
csak olaj
maximum 41liter dobozonként
1 tekercs dobozonként
4,5 kg
5.888.604; 5.597.418
54 doboz
Mat – 100% polipropilén
100% polipropilén kopásálló külső réteg
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