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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. 

 

Miotła Superior twarda 

1. MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU: 
145879 Miotła Superior twarda, niebieska, 30 cm 
145881 Miotła Superior twarda, niebieska, 50 cm 

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU:  
Miotła 

3. SKŁAD:  
 Obudowa: Polipropylen 
Włosie:        Tereftalen polibutylowy 
Zszywki:         Mosiądz wysokoniklowy  

4. DANE TECHNICZNE:  

 Typowa wartość Jednostka 

Waga miotły, twarde włosie, 30 cm 360 g 

Waga miotły, twarde włosie, 50 cm 550 g 

Średnica twardego włosia 0,5 mm 

Widoczna długość włosia 60 mm 

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

 Przeznaczone do skutecznego czyszczenia podłóg 

 Obudowa z trwałego polipropylenu o łatwej do czyszczenia powierzchni z otworem do zawieszenia 

 Włosie PBT doskonale prostuje się po zgięciu i jest odporne na wiele substancji chemicznych 

 Uniwersalny otwór zapewniający kompatybilność z gwintem typu niemieckiego i włoskiego. 
Rekomendowany kij  TSU 111533 

 Trwałe, odporne na rdzę zszywki z mosiądzu wysokoniklowego 

 Można sterylizować w autoklawie w temp. do 134°C 

 Do stosowania na zewnątrz, czy też na wilgotno 

Zalecenia:  

 Po użyciu, powieś miotłę, aby uniknąć wygięcia włosia 

 Do sterylizacji: włożyć miotłę włosiem do góry 

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, UTYLIZACJA 

Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchych miejscu. Produkty nie powinny być 
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom 
transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub 
poprzez spalenie. 

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM MIĘDZYNARODOWYM. 
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w systemie jakości 
FHP. 
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