
A Kimtech™ Science törlőkendők célja, hogy fenntartsák 
a laboratóriumok és munkakörnyezetek tisztaságát. A 
felszerelés, anyagok és munkakörnyezetek hatékony 
tisztítása fontos a laboratóriumok pontosságának, 
stabilitásának és tartósságának biztosítása 
szempontjából. A Kimtech™ Science törlőkendőkkel 
aprólékos feladatokat is elvégezhet. 

Ezek a könnyű törlőkendők számos törlési feladathoz 
kiválóak, amilyen például az érzékeny üvegeszközök, 
felszerelés és felületek tisztítása. A lencsék, 
tárgylemezek és optikai műszerek könnyedén 
letörölhetők, és a törlőkendők ISO 4 és magasabb 
osztályú laboratóriumi környezetekhez is megfelelők. 

Ezek a fehér színű törlőkendők 100%-osan tiszta 
rostokból készülnek, így jó nedvszívóképességet és 
puha tapintást biztosítanak, és semleges kémhatásúak, 
így oldószerekkel és vegyszerekkel is használhatók. A 
törlőkendők emellett rugalmas dobozban érkeznek, 
így tisztán és gyorsan adagolhatóak, akár még mozgás 
közben is. Megfelelő a gyártás és az egészségügy 
területén tevékenykedő laboratóriumok, valamint az 
ipari szektor számára, beleértve többek között az optikai, 
lézeres és elektronikai eszközöket; ezek a törlőkendők 
kis mértékben szöszölnek, ugyanakkor puhák, így 
ideálisak az érzékeny eszközök tisztításához. Emellett 
folyadékok felitatására és portörlésre is alkalmasak, és 
antisztatikus módon adagolhatóak, így csökken a szöszök 
és az antisztatikus kisülések mértéke.

Kimtech™

Science törlőkendők

Kis mértékű szöszölés, 
nagy nedvszívóképesség és 
antisztatikus tulajdonságok

Semleges kémhatású törlőkendők  
az érzékeny feladatokhoz

A kényelmes adagolást biztosító 
doboz tiszta és gyors 

adagolást tesz lehetővé



Főbb jellemzők 
	› A kényes felszerelésekhez, felületekhez, optikákhoz 
és anyagokhoz tervezett, kis mértékben szöszölő, jó 
nedvszívóképességű fehér törlőkendők minden tisztítási 
igényről gondoskodnak
	› A könnyű fehér törlőkendők 100%-osan tiszta rostokból 
készülnek
	› Semleges kémhatású és antisztatikus
	› Higiénikus, felhasználóbarát adagolódobozba 
csomagolva
	› ISO 4 és magasabb osztályú munkakörnyezetekben is 
használhatók
	› Megfelelő egészségügyi, gyártási, optikai és elektronikai 
alkalmazásokhoz

Kimtech™ Science törlőkendők
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Kimtech™ Science Delicate Task törlőkendők

Kód Réteg Méret (WxL) Szín Összesen/kartondoboz

7557 2 rétegű 20 cm×20,5 cm Fehér 24 doboz×100 lap = 2400 lap

7558 2 rétegű 20 cm×20,5 cm Fehér 15 doboz×200 lap = 3000 lap

Kimtech ™ Science Precision törlőkendők

Kód Réteg Méret (WxL) Szín Összesen/kartondoboz

7551 1 rétegű 28,5 cm×31 cm Fehér 15 doboz×198 lap = 2970 lap 

7552 1 rétegű 11,2 cm×20,8 cm Fehér 30 doboz×286 lap = 8580 lap 

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdések esetén írjon e-mailt a következő 
címre: kimtech.support@kcc.com

Termékjellemzők


