
 
 

                 
 
 

    
univerzální univerzální univerzální univerzální prprprprůmyslovéůmyslovéůmyslovéůmyslové    utěrkyutěrkyutěrkyutěrky    

    
� okokokokamžité použití na ruce i náročnáamžité použití na ruce i náročnáamžité použití na ruce i náročnáamžité použití na ruce i náročná    čištěníčištěníčištěníčištění    
� rychle rychle rychle rychle rozpustí a vstřebávározpustí a vstřebávározpustí a vstřebávározpustí a vstřebává    špínu, oleje, tukyšpínu, oleje, tukyšpínu, oleje, tukyšpínu, oleje, tuky, asfalt, inkoust, barvy, laky, asfalt, inkoust, barvy, laky, asfalt, inkoust, barvy, laky, asfalt, inkoust, barvy, laky    
� jedna strana určenajedna strana určenajedna strana určenajedna strana určena    pro náročné čištění, druhá pro jemnější operacepro náročné čištění, druhá pro jemnější operacepro náročné čištění, druhá pro jemnější operacepro náročné čištění, druhá pro jemnější operace    
� čištění rukočištění rukočištění rukočištění rukou v jedné operaciu v jedné operaciu v jedné operaciu v jedné operaci    
� odstraňuje nejhrubějšodstraňuje nejhrubějšodstraňuje nejhrubějšodstraňuje nejhrubější nečistoty, zatímco lanolin zajistí zjemnění pokožkyí nečistoty, zatímco lanolin zajistí zjemnění pokožkyí nečistoty, zatímco lanolin zajistí zjemnění pokožkyí nečistoty, zatímco lanolin zajistí zjemnění pokožky    
� při použití utěrek nepřenášíte nečistoty zpět na rucepři použití utěrek nepřenášíte nečistoty zpět na rucepři použití utěrek nepřenášíte nečistoty zpět na rucepři použití utěrek nepřenášíte nečistoty zpět na ruce    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
UNIPRUTUNIPRUTUNIPRUTUNIPRUT    je tuhá, texturovaná utěrka v kombinaci s účinnými látkami na odstranění a uvolnění 
nečistot, se schopností absorbovat nečistotu a mastnotu tak, aby povrch i ruce po použití zůstali 
čisté. Účinná citrusová receptura zajišťuje optimální výsledek při čištění touto vysoce absorpční, 
šetrnou a zároveň drsnou utěrkou.   

 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
UNIPRUTUNIPRUTUNIPRUTUNIPRUT    je ideální pro použití v údržbě v situacích, kdy mýdlo a voda nejsou k dispozici, nebo 
v případě nutnosti rychle čistit v průběhu pracovní operace. Kromě mytí rukou mohou být utěrky 
použity na nářadí, vinyl, kovy, plasty, vybavení, kompozity, pracovní plochy a lakované povrchy. 
Unikátní složení udržuje nečistoty uvnitř utěrky. Čistící roztok působí antibakteriálně, utěrky jsou 
biologicky odbouratelné. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Sejměte víčko plastového kyblíku UNIPRUTUNIPRUTUNIPRUTUNIPRUT, vytáhněte první utěrku ze středu role a prostrčte 
otvorem ve víku a víko zavřete. Utěrky trhejte kolmo k hraně otvoru.    
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Vzhled:  tekutina nasáklá v utěrkách    
                    Barva:    modrá 
     Vůně:    citronovo – pomerančová    
                    pH roztoku:   7-8    
                    Rozměr:  27 x 31cm     
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 72ks kyblík, 30ks dóza (obj. č. 128001, 128002)    

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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