
Ten správny nástroj pre akúkoľvek prácu
Najväčšie výrobné spoločnosti na svete dôverujú výrobnej značke WypAll®

Dôvodom je skutočnosť, že každý výrobok z produktovej rady profesionálnych utierok  pre oblasť  
utierania WypAll®, priemyselných papierových utierok Wypall® a  netkaných textílií Kimtech® Critical 
CleaningWipes boli starostlivo navrhnuté pre špecifický pracovný úkon.
Od jednoduchého rozliatia vody po absorpciu priemyselných tekutín, od nemocničného oddelenia po ťažkú 
strojárenskú výrobu, WypAll® poskytuje vysoký výkon a konzistentnú kvalitu. Každý z našich výrobkov  pri 
procese utierania musí spĺňať štandardnú kvalitu. Značka WypAll® pomáha každému užívateľovi splniť jeho 
očakávania a prekročiť túto hodnotu.

www.beltslovakia.sk



Čistenie a hygiena

WypAll® pomáha používateľom v 
prostrediach, ako je oblasť HORECA a
stravovacie služby, zdravotná starostlivosť
udržiavať a zabezpečovať maximálny
hygienický štandard a bezpečné prostredie.
Táto produktová rada prenosných, ľahko 
manuálne ovládateľných výrobkov je 
určená hlavne pre bežné denné 
upratovanie, na utieranie plôch a 
použitie v oddeleniach čistenia zeleniny, 
prípravy mäsa a prípravy jedál.
Uplatnenie týchto výrobkov je využiteľné
aj pre oblasť poskytovania upratovacích 
služieb zameraných na zmluvné čistenie 
po ukončení stavebných prác.



WYPALL® L PAPIEROVÉ UTIERKY pre jednorazové použitie
Rozmer 

útržku
Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Vrstva Technológia Výhody Dávkovač

Potravinárstvo a utieranie L10

7236 Malý, ľahký systém. 
Inštalovateľný na stenu 
ako súčasť kuchynskej linky  
v  malých  kuchynkách 

Potravinárstvo a utieranie 46 cm x
24 cm

24 Roliek x 76 m = 1824 m
= 3960 útržkov

1

1

1

1

LDC 7041
Kuchynské rolky L107225

7256

7255

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, 
podávač  v tvare S pre 
úsporné dávkovanie 
útržkov

Potravinárstvo a utieranie
Stredový odber L10

38 cm x
19.5 cm = 4800 útržkov

6 Roliek x 304 m = 1824 m
LDC 7017

Malé kotúče pre 
jednoduchú manipuláciu, 
hygienické utieranie 
pomocou prenosného 
dávkovača REACH. 
Inštalovateľný aj na stenu

6222

6223

Potravinárstvo a utieranie 38 cm x
18.3 cm = 2580 útržkov

6 Roliek x 164 m = 984 m
LDC 6221

Stredový odber L10                

pre REACH dávkovač    

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, 
podávač  v tvare S pre 
úsporné dávkovanie 
útržkov

7490

7494

Potravinárstvo  utieranie 38 cm x 6 Roliek x 239 m = 1434 m 7018
7181

Airflex ™

Stredový odber L10                      18.5 cm = 3780 útržkov ™

Dávkovače

WypAll ® Reach™ Aquarius™
Compact Roll Dispenser

7041
Dispenser

6221
Centrefeed Dispenser

7017

UTIERANIE & HYGIENA



Rozmer 

útržku
(L x W)

Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Vrstvy  Technológia Výhody Dávkovač

Služby a Obchodné centrá L10

Malé kotúče pre 
jednoduchú manipuláciu, 
hygienické utieranie 
pomocou prenosného 
dávkovača REACH. 
Inštalovateľný aj na stenu

Služby a Obchodné centrá

Stredový odber, pre REACH L10

38 cm x 6 Roliek x 106 m = 636 m6220 1 Airflex ™ 6221
18.3 cm = 1680 útržkov

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, 
podávač  v tvare S pre 
úsporné dávkovanie 
útržkov.

7491

7492
Služby a Obchodné centrá 38 cm x 6 Roliek x 152 m = 912 m 7018

7181
1 Airflex ™

Stredový odber   L10 18.5 cm = 2400 útržkov

Čistenie a údržba strojov L20

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, podávač  v 
tvare S pre úsporné 
dávkovanie útržkov.

7278 Čistenie a údržba strojov 38 cm x 6 Roliek x 152 m = 912 m 2

2

1

LDC 7017

7017

7969

Stredový odber

L20

19.5 cm = 2400 útržkov7277

Priemyselná výroba L20

7303

7302

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, 
podávač  v tvare S pre 
úsporné dávkovanie 
útržkov.

38 cm x
18.5 cm = 2016 útržkov

6 Roliek x 128 m = 768 m
Priemyselná výroba                

Stredový odber L20

Airflex ™

Čistenie rúk a tváre L40

Utierky skladané v balíčku. 
Celulóza s latexovým 
spojivom.  Vysoká 
absorpcia.
Výnimočne mäkký  a 
objemný materiál. 
Dermatologicky testovaný

Čistenie rúk a tváre

utierky skladané na 

štvrtiny  v balíčku

31.7 cm x 18 balíčkov x 56 útržkov
30.4 cm = 1008 útržkov

Vysoko   
absorpčné

7471

Aquarius™ Aquarius™ Kimberly-Clark Professional™
Quarterfold Wipe Dispenser

7969
Roll Control ™ Dispenser Roll Control™ Dispenser

7181 7018

UTIERANIE & HYGIENA



WYPALL® X utierky s možnosťou opakovaného použitia
Rozmer 

utierky
Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Jemné čistiace práce v potravinárstve  X50

7441

7442
Skladané systémom 
Interfold v balíčkoch.
Praktické a hygienické 
použitie aj v 
dávkovačoch skladaných 
utierok.

WypAll® X50 s farebným 

kódovaním, skladané 

Interfold

41.8 cm x
24.7 cm

6 balíčkov x 50 utierok =
300 utierok

Hydroknit ™ 6954
7444

7443

Náročnejšie oblasti utierania X80 Plus

19139

19154
Individuálne 
štvornásobne skladané v 
balíčku. Vhodné na 
čistenie pri výrobe a 
príprave balených 
potravín. 

WypAll® X80 Plus 35.5 cm x
33.5 cm

8 balíčkov x 30 utierok =
240 utierok

Hydroknit ™ 7969
s farebným kódovaním, 

skladané v balíčku
19127

19164

Upratovanie a leštenie Microfibre

8395

8396
Všestranne použiteľné 
utierky z mikrovlákna. 
Pratelné so zachovaním 
vlastností. Šetria 
chémiu. Vhodné pre 
denné upratovacie práce 
.

40 cm x
40 cm

4 balíčkov x 6 utierok =
24 utierok

WypAll® Mikrovláknové 

utierky

Microfibre –
8397

8394

KIMTECH utierky pre oblasť špeciálneho čistenia
Rozmer utierky

(d x š)
Produkt Farba/´Kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Systém Wettask ™ DS/DSX s aplikáciou vlastného  čistiaceho resp. dezinfekčného prostriedku

Hygienické utierky ktoré sú 
počas procesu výroby 
prefukované horúcim 
vzduchom. Sú jemnejšie a 
určené  pre nenáročné 
utieranie pre systém 
Wettask

Kimtech® Wettask™ DS 15.2 cm x 6 roliek x 140 utierok
= 840 utierok

7757

7762

7752

7919*
Stredový odber 30.4 cm

Utierky s pevnejšou 
konštrukciou určené pre 
náročné utieranie.
Vyznačujú sa 
výnimočnou absorpciou 
a lepšou odolnosťou.

Kimtech® Wettask™ DSX 31.8 cm x
30.5 cm

6 roliek x 90 Utierok =
540 Utierok

Spunbond™
7919

Stredový odber

Utierky vhodné na 
dezinfekciu ak  chceme  
utierky skladovať v 
limitovanom priestore, resp. 
vhodné pre vodičov z 
povolania alebo pre 
pracovníkov, ktorí 
vykonávajú prácu mobilného 
charakteru .

Kimtech® Wettask™ DS 15.2 cm x
30.4 cm

1 balenie + 12 roliek x
55 utierok = 660 utierok

Meltblown –
Hygienické  dezinfekčné 

utierky v dóze

*1 dóza je súčasťou balenia utierok 

Dávkovače

Kimberly-Clark Professional™
Quarterfold Wipe Dispenser

7969

Wettask™
Roll Wiper Dispenser - Bucket

7919

Aquarius™
Folded Dispenser

6954

UTIERANIE & HYGIENA

Meltblown



Oblasť výroby a údržby

Wypall® pomáha užívateľom v priemyselnej výrobe a 
v oblasti údržby, kde  poskytujú konzistentnú kvalitu 
a požadovanú efektivitu v rámci kontroly nákladov.

Táto rada vysoko výkonných výrobkov je určená 
pre náročnejší charakter procesov utierania, od 
prípravy povrchu dielov, až po utieranie rozliatej  
kvapaliny na výrobnej linke alebo čistenie 
organických alebo anorganických olejov a tukov.



WYPALL® L  papierové priemyselné utierky na plochy
Rozmer 

útržku
d x š)

Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Vrstva Technológia Výhody Dávkovač

Utieranie povrchov L10 a L20

Stredná veľkosť, vysoká 
kapacita kotúčov, podávač  
v tvare S pre úsporné 
dávkovanie útržkov.

Utieranie plôch 38 cm x 12 roliek x 200 útržkov =7374 1

1

1

2

Airflex

Airflex

Airflex

LDC

™

™

™

–
Stredový odber L10 18.5 cm 2400 útržkov

7202

7200

Stredne veľký kotúč, veľká 
kapacita pre ľahké 
utieranie povrchu

6146
6154
6155

Utieranie plôch
Stredná veľkosť L10

38 cm x
23.5 cm = 1000 útržkov

1 kotúč x 380 m = 380 m

Veľký kotúč, veľká 
kapacita pre ľahké 
utieranie povrchu

7241

7240

6146
6154
6155

Utieranie plôch
Veľký kotúč – Extra široký L10

38.5 cm x 1 kotúč x 385 m = 385 m
32.5 cm = 1000 útržkov

Veľký kotúč, veľká 
kapacita pre ľahké 
utieranie povrchu

6146
6154
6155

Utieranie plôch
Veľký kotúč – Extra široký L20

38 cm x
35 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

7356

Čistenie a údržba L20 & L30

Všestranné použitie.

Čistenie a údržba 42 cm x
33 cm

Utierky v prenosnej 
krabici pripravené k 
použitiu. Ideálne pre 
mobilný servis údržby a 
opráv.

7400

7338

7300

1 BragBox = 280 útržkov 2

2

2

2

LDC –
Skladané, systém BragBox L20

Všestranný systém, 
jednoduchá manipulácia 
pre oblasť čistenia a 
opráv.

Čistenie a údržba
Konvenčné rolky  L20

46 cm x
24 cm

24 roliek x 53 m = 1272 m
= 2784 útržkov

LDC 7041

Všestranný systém pre 
náročné oblasti výroby 
a servisných opráv  
údržby.

6146
6154
6155

Čistenie a údržba
Veľký kotúč L20

38 cm x
23.5 cm

1 kotúč x 190 m = 190 m
= 500 útržkov

Airflex ™

Všestranné použitie 
veľkého kotúča pre 
náročné oblasti čistenia a 
utierania v 
kovospracujúcom a 
strojárenskom priemysle

6146
6154
6155

Čistenie a údržba
Veľký kotúč– Extra široký L20

38 cm x
33 cm

1 kotúč x 190 m = 190 m
= 500 útržkov

7301 Airflex ™

Dávkovače

Kimberly-Clark Professional™
Wall Mounted Jumbo Roll Dispenser

6146
Compact Roll Dispenser

7041

Výroba a údržba



Rozmery 

útržku
Produkt Farba/kód Názov Obsah balenia Vrstvy Technológia Výhody Dávkovač

Čistenie a údržba L20 a L30

Všestranný veľký kotúč s
vysokou kapacitou pre 
rôzne typy čistenia a 
údržby

6146
6154
6155

Čistenie a údržba 38 cm x
23.5 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

7317

7359

2

3

Airflex ™

Veľký kotúč– Extra dlhý L20

Všestranný veľký kotúč s 
veľkou kapacitou a 
širšími útržkami, na rôzne 
čistenie a údržbu

Čistenie a údržba
Veľký kotúč– Extra dlhý a
široký L30

6146
6154
6155

38 cm x
33 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

LDC

Utieranie pre oblasť priemyselnej výroby L30

Extra odolný veľký kotúč
pre náročné  procesy 
utierania. Použiteľné  v 
priemyselnej oblasti 
strojárenskej výroby 

6146
6154
6155

38 cm x 1 kotúč x 285 m = 285 m7425

7426

7331

Priemyselný veľký kotúč L30 3

3

3

Airflex

Airflex

Airflex

™

™

™

23.5 cm = 750 útržkov

Extra odolný veľký a 
široký kotúč na utieranie 
väčších plôch pre náročné  
procesy utierania. 
Použiteľné  v priemyselnej 
oblasti strojárenskej 
výroby 

6146
6154
6155

Priemyselný veľký kotúč –
Extra široký L30

38 cm x
37 cm

1 kotúč x 255 m = 255 m
= 670 útržkov

6146
6154
6155

Priemyselný veľký kotúč –
Extra široký a dlhý L30

38 cm x
37 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

Mazivá a chladiace kvapaliny L40

Všestranné použitie.
Utierky v prenosnej 
krabici pripravené k 
použitiu. Ideálne pre 
mobilný servis údržby a 
opráv.

Mazivá a chladiace kvapaliny 25 cm x
41cm

9 krabíc x 90 útržkov
= 810 útržkov

Double7462 1

1

–
Utierky v Pop Up Boxe 

L40

re-creped

Hrubá  a mäkká konštrukcia  
utierky s vynikajúcou 
absorpciou. Vytvorená  pre 
náročné  podmienky vo 
výrobnom procese.

6146
6154
6155

Mazivá a chladiace kvapaliny
Veľký kotúč L40

34 cm x
32 cm

1 kotúč x 255 m = 255 m
= 750 útržkov

Double
re-creped

7452

Kimberly-Clark Professional™
Floor Stand Jumbo Roll Dispenser

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobile Stand Jumbo Roll Dispenser

6155

Výroba a údržba

Extra odolný veľký a široký 
kotúč na utieranie väčších 
plôch pre náročné  procesy 
utierania. Použiteľné  v 
priemyselnej oblasti 
strojárenskej výroby 



Rozmer 

útržku
Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Vrstva Technológia Výhody Dávkovač

Čistenie a údržba L20 a L30

Všestranne použiteľný 
veľký kotúč s veľkou 
kapacitou pre proces 
čistenia a činnosti 
údržby vo výrobe

6146
6154
6155

Čistenie a údržba 38 cm x
23.5 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

7317

7359

2

3

Airflex ™

Veľký kotúč – Extra dlhý L20

Všestranne použiteľný 
veľký a široký kotúč s 
veľkou kapacitou pre 
proces čistenia a činnosti 
údržby vo výrobe

Čistenie a údržba
Veľký kotúč – Extra široký
a dlhý L30

6146
6154
6155

38 cm x
33 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

LDC

Strojárenský a kovospracujúci priemysel L30

Extra odolný a veľký  
kotúč navrhnutý pre  
náročné procesy  
utierania v priemyselnej 
výrobe

6146
6154
6155

38 cm x 1 kotúč x 285 m = 285 m7425

7426

7331

Priemyselný veľký kotúč 

L30

3

3

3

Airflex

Airflex

Airflex

™

™

™

23.5 cm = 750 útržkov

Extra odolný veľký a 
široký kotúč navrhnutý 
pre  náročné procesy  
utierania v priemyselnej 
výrobe

6146
6154
6155

Priemyselný veľký kotúč –
Extra široký L30

38 cm x
37 cm

1 kotúč x 255 m = 255 m
= 670 útržkov

Extra odolný veľký a 
široký kotúč navrhnutý 
pre náročné procesy  
utierania veľkých plôch 
v priemyselnej výrobe

6146
6154
6155

Priemyselný veľký kotúč –
Extra široký a dlhý L30

38 cm x
37 cm

1 kotúč x 380 m = 380 m
= 1000 útržkov

Kvapaliny a nečistoty L40

Individuálny systém 
dávkovania pre viac 
užívateľov priamo z 
krabice. Utierka dobre 
absorbuje  nečistoty, 
oleje a kvapaliny

Kvapaliny a nečistoty 25 cm x
41cm

9 krabíc x 90 útržkov
= 810 útržkov

Double7462 1

1

–
Pop-up Box utierky L40 re-creped

Vynikajúce absorpčné 
schopnosti. Veľký a široký 
kotúč. Vhodné na oleje, 
chladiace kvapaliny, ťažké 
mazacie oleje  a vazelíny.

6146
6154
6155

Kvapaliny a nečistoty
Veľký kotúčL40

34 cm x
32 cm

1 kotúč x 255 m = 255 m
= 750 útržkov

Double
re-creped

7452

Kimberly-Clark Professional™
Floor Stand Jumbo Roll Dispenser

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobile Stand Jumbo Roll Dispenser

6155

Výroba a údržba



Rozmer 

utierky
Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Ťažké oleje a znečistenia – všeobecné použitie X70

Individuálne na štvrtiny 
skladané utierky na 
čistenie ropy a 
priemyselnej špiny a 
čistenie v priemysle

WypAll® X70 30.5 cm x 12 balíčkov x 76 utierok8387

8290

8296

8348

8389

Hydroknit ™ 7969
Skladané v balíčku 31.8 cm 912 utierok

Všestranný prenosný 
box s utierkami na 
čistenie oleja a špiny 
vhodný do malých 
priestorov, aby utierky 
boli vždy k dispozícii

42.7 cm x 10 dávkovacích krabíc x
21.2 cm 100 utierok = 1000 utierok

WypAll® X70 Pop-Up Box Hydroknit ™ 6954

Obojstranný stolový 
dávkovací box na 
uchovanie handričiek na 
všeobecné použitie po 
ruke na pracovných 
staniciach

42.7 cm x 1 Brag Box x 200 utierok™

WypAll® X70 Brag™ Box Hydroknit ™ –
28.2 cm = 200 utierok

Veľká rolka pre čistenie
oleja a špiny v 
priemyselnej výrobe

6146
6154
6155

34 cm x
31.5 cm

1 kotúč x 870 utierok =
870 utierok

WypAll® X70 Veľký kotúč Hydroknit ™

Veľký kotúč s vysokou 
kapacitou a veľkými 
útržkami na čistenie oleja 
a špiny v priemyselnej 
výrobe

6146
6154
6155

WypAll® X70 Veľký kotúč – 34 cm x
31.5 cm

1 kotúč x 870 utierok=
870 utierok

Hydroknit ™

Extra dlhý

Vlhčené utierky na čistenie rúk a náradia Cleaning Wipes

Všestranné vlhčené utierky
so zdrsnenou textúrou na 
jednej strane na čistenie 
špinavých povrchov, rúk a 
náradia v ľahko prenosnej 
tube

WypAll® Cleaning Wipes 27 cm x
27 cm

6 túb x 50 utierok =
300 utierok

Presaturated
Spunbond

7772 –

–

Utierky v tube

Všestranné vlhčené utierky
so zdrsnenou textúrou na 
jednej strane na čistenie 
špinavých povrchov, rúk a 
náradia.

27 cm x
27 cm

6 vedierok x 90 utierok=
540 utierok

Presaturated
Spunbond

7775 WypAll® Cleaning Wipes

vedierko

Aquarius™
Folded Dispenser

6954

Kimberly-Clark Professional™
Quarterfold Wipe Dispenser

7969

Výroba a údržba

WYPALL® X  netkané textílie s možnosťou opakovaného použitia



WYPALL® X  pre výrobu
Rozmery 

útržku
Produkt Farba/kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Oleje, mazivá a čistenie zaschnutých nečistôt – Extrémne odolné X80

Jednotlivo skladané v 
balíčku. Pre náročné 
utieranie olejov, vazelín a 
chladiacich emulzií
v oblasti  ťažkého 
priemyslu.

WypAll® X80 biela 30.5 cm x 4 balíčky x 50 utierok =
31.8 cm 200 utierok

8388

8295

Hydroknit ™ 7969
Skladané v balíčku

Všestranne použiteľný 
systém dávkovania utierok 
v krabici na čistenie tuku a 
olejov. Systém je prenosný 
a hygienický  v 
uzatvorenom obale

42.7 cm x 5 krabícx 80 utierok=
WypAll® X80 Pop-Up Box Hydroknit ™ 6954

21.2 cm 400 utierok

Všestranne použiteľný, 
prenosný systém 
dávkovania utierok z 
krabice. Vhodný pre oblasť 
servisu a mobilnej údržby

8279

8294

™42.7 cm x 1 Brag Box x 160 utierok
WypAll® X80 Brag™ Box Hydroknit ™ –

28.2 cm = 160 utierok

Veľký kotúč s veľkou 
kapacitou utierok.
Pre náročné utieranie 
olejov, vazelín a 
chladiacich emulzií
v oblasti  ťažkého 
priemyslu.

6146
6154
6155

34 cm x
31.5 cm

1 kotúč x 475 utierok=
475 utierok

8377

8347

WypAll® X80 Jumbo Roll Hydroknit ™

Veľký kotúč s veľkou 
kapacitou utierok.
Pre náročné utieranie 
olejov, vazelín a 
chladiacich emulzií
v oblasti  ťažkého 
priemyslu.

6146
6154
6155

34 cm x
31.5 cm

1 kotúč x 475 utierok =
475 utierok

WypAll® X80 Jumbo Roll Hydroknit ™

Oleje, Mazivá a Hrubé nečistoty - utieranie s pocitom  textilnej utierky - ForceMax
Jednotlivo skladané utierky 
v krabici, ktorá má po načatí 
charakter dávkovača pre 
viac užívateľov. Pre náročné 
utieranie olejov, vazelín a 
chladiacich emulzií v oblasti  
ťažkého priemyslu. 
Vyrobená zo zmesi celulózy 
a vlákien bavlny

35 cm x
34 cm

dávkovanie  z 1 krabice x
480 utierok = 480 utierok

Cotton-mix
Hydroknit

7569 WypAll® ForceMax 7969™

Dávkovače

Kimberly-Clark Professional™
Wall Mounted Jumbo Roll Dispenser

6146

Kimberly-Clark Professional™
Floor Stand Jumbo Roll Dispenser

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobile Stand Jumbo Roll Dispenser

6155

Výroba a údržba



KIMTECH® UTIERKY NA KRITICKÉ ČISTENIE 
Rozmery 

útržku
Produkt Farba/kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Čistenie chemickými rozpúšťadlami        Kimtech Process  - utierky s polypropylénovou zložkou   ®

Jednotlivo skladané 
utierky v balíčku. 
Pripravené  k použitiu.

Kimtech® Process 38.9 cm x 12 balíčkov x 35 utierok =
49 cm 420 utierok

7622

7644

7624

7623

7643

Meltblown –
Skladané v balíčku

Utierky  skladané v 
špeciálnej krabici s 
možnosťou dávkovania 
pre viac užívateľov. 
Prenosný systém vhodný  
pre mobilné  zásahy 
údržby a servisu.

Kimtech® Process Wipes 42.6 cm x 1 Brag ™ Box x 160 utierok
Meltblown

Meltblown

Meltblown

Meltblown

–
Brag Box™ 30.7 cm = 160 utierok

Skladané v balíčku.
Nevláknivá konštrukcia 
utierok vhodná na 
špeciálne odmasťovacie a 
čistiace procesy 

Kimtech® PURE™ 38.9 cm x 12 balíčkov x 35 utierok =
7969

Skladané v balíčku 35.1 cm 420 utierok

Veľkokapacitný kotúč.
Nevláknivá konštrukcia 
utierok vhodná na 
špeciálne odmasťovacie a 
čistiace procesy  vo 
veľkovýrobe.

6146
6154
6155

38 cm x
34 cm

1 kotúč x 600 utierok=
600 utierok

Kimtech® PURE™ veľký kotúč

Veľkokapacitný  kotúč. 
Nevláknivá konštrukcia 
utierok vhodná na 
špeciálne odmasťovacie a 
čistiace procesy  v 
strojárenstve.

6146
6154
6155

38 cm x
34 cm

1 kotúč x 500 utierok =
500 utierok

Kimtech               veľký kotúč® PURE™

Kimtech
®
Polishing - utierky na leštiace  procesy 

Dávkovací systém suchých 
utierok. Použitie  v pred 
príprave a po ukončení 
lakovacích procesov.

Kimtech® Polishing Cloths, 60 cm x
39 cm

1 vedierko x 300 utierok=
300 utierok

7213 Spunbond

Spunbond

–
Vedierkový systém s  

utierkami

Kimtech® Polishing Cloths, 60 cm x
39 cm

1 náplň x 300 utierok =
300 utierok

7212 Náhradná náplň pre  
7213

7213
Náplň pre 7213

Aquarius™
Folded Dispenser

6954

Kimberly-Clark Professional™
Quarterfold Wipe Dispenser

7969

Kimtech®

Polishing Cloths, Centrefeed
7213

Výroba a údržba



KIMTECH® utierky na špeciálne použitie
Rozmer 

utierky
Produkt Farba/Kód Názov Obsah balenia Technológia Výhody Dávkovač

Odstránenie tmelu    Kimtech® Sealant

Veľkorozmerné 
skladané utierky v 
kartóne. Obsahujú 
polypropylénovú 
zložku. Vhodné na 
odstraňovanie zvyškov 
tmelu, špárovacej
hmoty z náradia a 
povrchov.

Kimtech® Sealant            

Utierky skladané

50 cm x
40 cm

1 kartón x 500 utierok =
500 utierok

Rayon PET
composite

7642 –

Príprava povrchov    Kimtech Microfibre®

Utierky  jemnej 
konštrukcie. Bez obsahu 
silikónu. Vhodné na 
odstraňovanie  zvyškov 
po procese 
dolešťovania. 
Vynikajúce  na  
odstraňovanie  prachu z 
povrchov.

7589 Kimtech®Microfibre 40 cm x
40 cm

1 kartón x 25 utierok =
25 utierok

Microfibre

–

Mikrovláknové  utierky 

skladané
38715

Riedidlá a rozpúšťadlá    Wettask - vedierkový systém™

Utierky s minimálnou 
vláknivosťou s menšou 
kapacitou. Na odstraňovanie 
odolných usadenín z povrchov
v spolupráci s príslušnou 
chemikáliou, ktorá sa nadávkuje 
v predpísanom pomere do 
vedierka. Systém zabraňuje 
kontaminácii a prchaniu 
chemickej látky.

Kimtech® Wettask™ SXX 31.8 cm x 6 náplní x 60 utierok =
30.5 cm 360 utierok

Rayon PET
composite

7918
7919

7764
Utierky pre centrálny odber

Utierky s minimálnou 
vláknivosťou s vyššou 
kapacitou. Na odstraňovanie 
odolných usadenín z 
povrchov v spolupráci s 
príslušnou chemikáliou, 
ktorá sa nadávkuje v 
predpísanom pomere do 
vedierka. Systém zabraňuje 
kontaminácii a prchaniu 
chemickej látky.

Kimtech® Wettask™ SXX 22.9 cm x 6 náplní x 175 utierok = Rayon PET
composite

7918
7919

7769
15.2 cm 1050 utierok

Dávkovače

Wettask™
Roll Wiper Dispenser - Bucket

7919

Wettask™
ESD Roll Wiper Dispenser - Bucket

7918

Výroba a údržba

Utierky pre centrálny odber



Naša unikátna technológia

Airflex™ je označenie pre špeciálnu technológiu Hydroknit™ je označenie pre technológiu výroby netkanej 
textílie, kde dochádza k nastriekavaniu spletených vlákien 
buničiny na mriežku polyesterovej tkaniny. Výsledkom 
procesu je utierka, ktorá má charakter textilnej utierky 
príjemnej na dotyk, ale na rozdiel od klasickej handry sa 
vyznačuje perfektnou absorpciou a pevnou konštrukciou 
pri zachovaní svojich vlastností. Utierky je možné 
opakovane použiť, pričom si zachovajú svoje úžitkové 
vlastnosti. Sú odolné voči prevažnej väčšine chemikálií.

výroby papiera. Papier sa špeciálne technologicky upravuje a 
prefukuje horúcim vzduchom, čím spletené vlákna buničiny 
zvyšujú svoju absorpciu a pevnosť papiera vo vlhkom stave. 
Papier je mäkký a príjemný na dotyk. Utierky sú 
konštruované a navrhnuté na jednorazové použitie.

.

Aký si zvoliť systém?

Konvenčné Rolky Stredový odber Veľké kotúče Skladané na štvrtiny

Jednoduché použitie, ľahko 
prenosné. Ideálne na použitie 
v menších priestoroch.

Univerzálne použitie, či už bez 
dávkovača alebo s dávkovačom. 
Úsporný systém dávkovania. 

Utierky s veľkou kapacitou 
a rozmerom. Ideálne na utieranie 
veľkých plôch vo výrobe.

Jednoduché dávkovanie z balíčka v 
PE obale po jednej utierke bez 
použitia dávkovača.
Flexibilné použitie.

Skladané systémom Interfold Pop-up Box Brag™ Box Wettask™

Útržky utierok sú vzájomne 
prepojené, keď pri dávkovaní
vytiahnutá utierka potiahne 
nasledujúcu utierku z dávkovača  
pripravenú 
k ďalšiemu použitiu.

Malý všestranne 
použiteľný systém 
utierok v krabici s 
možnosťou dávkovania.

Systém so stredne veľkou 
kapacitou utierok. Prenosná 
praktická krabica s možnosťou 
dávkovania.

Dopĺňateľný, vzduchotesný vedierkový 
systém pre prípravu vlhčených utierok  
na základe  spôsobu ich použitia.  
Nedochádza ku kontaminácii  utierok ani  
k prchaniu chemikálie .

V akom farebnom prevedení?

Farebný kód

(Červená/Modrá/Zelená/Žltá) Modrá Biela

Zvoľte si farebné označenie kvôli 
identifikácii a taktiež aj kvôli zabráneniu 
prenosu krížovej kontaminácie.

Pre hygienu potravín zvoľte modrú 
aj pre dodržiavanie predpisov 
alebo pre označenie oleja alebo 
vody.

Vyberte bielu farbu, keď chcete identifikovať či je 
povrch plochy napr. zbavený nečistoty pred 
ďalšou povrchovou úpravou.
Biela je farbou hygienickej nezávadnosti. 
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