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Dávkovanie po jednom útržku zaručuje ekonomickú spotrebu - použite
len toľko utierok koľko potrebujete
Dezinfekčný prostriedok je použitý len kde ho potrebujete - redukuje spotrebu v
porovnaní so systémom ako sú fľaše s rozprašovačom, alebo otvorené vedierka
Jednorázové utierky - neperú sa "odpadávajú náklady na pranie"
Na jedno vedierko dosiahnete výkon 250 m²

Uzavretý systém zabraňuje krížovej kontaminácii rizika inhalovania prípravku v súvislosti s prípravou
a čistením povrchov
Znižuje riziko vyliatia alebo odparovania chemických látok & inhalovanie nebezpečných výparov.
Tým, že zabraňuje odparovaniu látok, šetrí ich hodnotu
Utesnený systém udržuje utierky permanentne vlhké a pripravené na použitie

Všestranné použitie umožňuje použiť preferované roztoky
Šetrí čas. Ako vedierko & utierka systém je pripravený s požadovaným roztokom pred použitím

 Vďaka rúčke je wettask čistiaci systém, ľahko prenášateľný a použiteľný všade tam kde je potrebné
 zahájiť čistiace aplikácie počas celého dňa

Utierky neovplyvnia účinok roztoku, takže daný systém garantuje aplikačný výsledok pre užívateľa

Bezpečné

Priateľský pre spotrebiteľa

Nalejte dezinfekčný, alebo iný čistiaci prostriedok do vedierka, pridajte
čistiacu utierkovú rolku, uzavrite vrchnák a máte pripravené vlhké utierky!

: utierky pre vlastný čistiaci , alebo dezinfekčný
systém - kompaktný, uzatvorený proti odparovaniu, vyliatiu, jednoducho

užívateľný a spoľahlivý.

Hygienické & Cenovo - efektívne

Znižuje riziko krížovej kontaminácie

Dopĺňateľný čistiaci systém

Utierky sú testované a kompatibilné so všetkými bežnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami

Optimálna hygiena a dezinfekcia



tamroF

K 7919 4 x

  x

6 x    

K  

Hermeticky uzavretý systém znižuje,
riziko vyliatia, alebo výparov

- šetrí spotrebu roztoku
- utesnený vrchnák
- Dvojdielný uzatvárací vrchnák

dezinfekcie/chémie
Nízka spotreba roztoku

Bezpečný. Jednoduchý. Dopĺňateľný.

Produkt

BT6041-1735 17 x 35 cm 1 x

RozmerCode

Dávkovacie vedierko

Dupont utierka
200

Pracovné roztoky je možné jednoducho označiť
flexibilnými farebnými pásikmi a nadstaviť
cielené použitie na viacerých pracoviskách

S priloženými štítkami je možné vedierko
označiť s presnými informáciami pre
zamestnancov ako napr: účel systému, meno
produktu, dátum prípravy, popis pracoviska
koncentrácia, atď.

Dopĺňateľný vedierkový systém Wettask
môže byť používaný s vlastnými
roztokmi. vedierka je možno stohovať na sebe

čo prináša úsporu miesta

Podľa typu utierky, alebo dosiahnutia
spotreby roztoku je možné voliť
vložku do vedierka, ktorá vyžmýka
utierku viac, alebo menej.

Viac Efektivity

Vlastná chémia

Produkt špecifikácia

Úsporné skladovanie

Pre systém odporúčame aj rôzne typy čistiacich , odmastňujúcich, dezinfekčných prostriedkov z nášho portfólia

Uvedené prostriedky, Vám navrhneme po vzájomnej konzultácii s cieľom dosiahnutia najlepšieho výsledku

Farebné označenie

7754 x 250

Centrefeed , modrá

Centrefeed , bielaKimtech Wettask utierka 22,9 x 15 cm
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1.
Odbalenie

Vyberte utierkovú rolku z balenia
Vrchné viečko z vedierka demontujte
a vložte rolku do vnútra
Po vytiahnite jednu utierku z vnútra

Príprava na používanie

Utierku zo stredu rolky prestrčte
cez stredovú vložku viečka
s otvoreným malým uzatváracím
poklopom

VISUAL MANAGEMENT

Označte vedierko farebnou páskou
pre rýchly color coding

Vedierko je vybavené 5 ks
rôznych farebných pásikov

Keď je vedierkový systém riadne
označený a utierky sú nasiaknuté
systém je pripravený na použitie

Pridajte Váš roztok

Vložte správnu žmýkaciu vložku
do uzatváracieho viečka vrchnáka
Nalejte Váš požadovaný roztok
do stredu rolky s množstvom
1,5 - 2 litre roztoku.

Uzavrite viečko a čakajte

Zašróbujte viečko naspäť na
vedierko zaklapnite malý poklop
na vrchu viečka.

Vedierko otočte hore a dole pár krát
a následne počkajte 20 min aby sa
utierky dobre nasali roztokom

Na etiketu napíšte požadované
informácie a nalepte ju na vedierko

Používanie

Vytiahnite utierku z vedierka
a utierajte požadované povrchy
Vždy uzavrite vrchný malý poklop

Ako používať systém




