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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 

Ściereczka Breazy 

1. MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU 

120119 niebieska, 120120 czerwona, 120121 żółta,                   

120122 zielona 

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU: 

Ściereczka o krótkotrwałej żywotności 

3. SKŁAD 

60% wiskoza 

20% poliester 

15% polipropylen 

5% mikrowłókna poliestrowe 

4. DANE TECHNICZNE 

 Typowa wartość Jednostka 

Gramatura 105 g/m2 

Grubość, sucha 3,5 mm 

Wchłanianie wody przez suchy 

produkt 

850 g/ m2 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

• Łatwo się spłukuje 

• Wysoka chłonność 

• Struktura trójwymiarowa z kieszonkami wiążącymi zabrudzenia 

• System 4 kolorów pomaga łatwo rozróżniać ściereczki i dostosowywać je do indywidualnych 

potrzeb systemu utrzymania higieny 

 

Zalecenia odnośnie prania: 

• Nie należy prać w pralce 
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• W przypadku prania w pralce: maksymalna temperatura prania: 60°C,  należy unikać 

wysokiego stężenia produktów o odczynie zasadowym i wybielaczy (nie należy stosować 

wybielacza chlorowego) 

Zastosowanie: 

• Do czyszczenia wilgotno i mokro 

• Zalecenie odnośnie powierzchni delikatnych: prosimy spłukać wpierw cząstki stałe (np. 

piasek, pył mineralny) z powierzchni przed ich czyszczeniem, aby nie uszkodzić powierzchni 

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA 

Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega 

przepisom transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na 

wysypisku śmieci lub poprzez spalanie. Prosimy stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów. 

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie 

Jakości FHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą 

wiedzę bez żadnych gwarancji i mogą być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami 

zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i warunków stosowania. W 

szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby 

uniknąć ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem 

produktu. 


