
Freudenberg Haushaltsprodukte SE & Co.KG 
Regional Technical Centre, 
Höhnerweg 2 – 4, Bau 148 
D – 69465 Weinheim 

Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336 

Fax: +49 (0) 6201 88 - 4339 

All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be 
changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be 
determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment 
relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 
PURmicro 

 
1. MIĘDZYNARODOWY NUMER PRODUKTU: 

141690 niebieski, 141692 czerwony, 141694 żółty, 141696 zielony 
 

2. KLASYFIKACJA PRODUKTU: 

Ścierka z mikrowłókna pokryta poliuretanem 

3. SKŁAD: 

Materiał: 80   %  Poliester 

20   %  Poliamid 

100  %  Poliuretan Powłóka: 

4. DANE TECHNICZNE: 

5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE 

 Wysokie właściwości czyszczące dzięki zastosowaniu mikrowłókien w materiale bazowym 

 Czyści nie pozostawiając smug 

 Bardzo trwała 

 Ścierka łatwo uwalnia cząsteczki brudu w trakcie ręcznego spłukiwania 

 Idealna do wykorzystania w systemie wiaderkowym 

 System 4 kolorów oferuje proste rozróżnianie ścierek i indywidualne przystosowanie do planów higieny 

Zalecenia dotyczące prania: 

 Warunki idealne: 60°C, unikać środowiska wysoko zasadowego i silnych wybielaczy (nie używać 

wybielaczy na bazie chloru), prać z podobnymi kolorami;  Maksymalna temperatura prania: 95°C 

 Zastosowanie: 

 Do czyszczenia na mokro i wilgotno twardych powierzchni 

 Unikać kontaktu z wybielaczami i silnymi kwasami (zawsze używać detergentów sanitarnych zgodnie z 

instrukcją  producenta) 
 

6. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT & UTYLIZACJA 

Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym 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 spalanie. 

Prosimy respektować lokalne regulacje. 
 

7. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości 

FHP. 

Data: 2012/02/04 

Typowa wartość Jednostka 

Waga na jednostkę powierzchni 240 g/m² 

Grubość 1,35 mm 

Absorbcja wody w stanie suchym 270 % 

public 


