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ČISTICÍ UTĚRKY DuPontTM Sontara®

Vyjímečné průmyslové utěrky z netkané textílie, vyrobené speciální technologií 
(neobsahují žádná chemická pojiva, jsou mechanicky zapletené a promývané 
vodou). Díky tomu jsou velmi pevné a to i za mokra. Vysoce nasákavé (objem 
i rychlost).

Výhody:
Pevná a odolná pro opakované použití
Vysoce nasákavá a čistí do sucha
Nepouští vlákna
Odolná vůči rozpouštědlům

Sontara®EC a EC Light
- Pro univerzální použití, díky svým vlastnostem má široké uplatnění. Mokré nebo 
suché, vždy jsou utěrky Sontara®EC všestrannější než látka, silnější a trvanlivější 
než papír. Nejjednodušší cesta ke kvalitnímu čištění.
- Sontara®EC = 77 g/m2

- Sontara®EC Light = 53 g/m2

Sontara®PrintClean L
- Víceúčelová utěrka pro rozsáhlejší čištění. Ideální v polygrafii, automobilovém 
průmyslu a v mnoha dalších. Ideální pro čištění hustších látek jako jsou barvy, 
tmely atd.
- Sontara®PrintClean L = 80 g/m2
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ČISTICÍ UTĚRKY 

Nubtex
Utěrky z netkané textilie pro tiskaře, vhodné pro čištění tiskových forem, rastrových 
válců, barevníků a dalších částí strojů, stejně jako pro všechny další znečištěné 
předměty.
Neuvolňují vlákna
Pevné
Savé
Odolné oděru
Bez žmolků

Photex
Antistické utěrky scannerů a obrazovek, specificky navržené tak, aby eliminovaly 
statické usazování. Každá utěrka je ošetřena vysoce efektivním, suchým 
antistatickým prostředkem, který nezanechává žádné olejové zbytky na povrchu 
nebo rukách.
V porovnání s papírovými utěrkami Vám čištěný povrch nepoškodí ani po 
opakovaném použití.
Výborné čištění poskytují pro:
• Bubny scannerů
• Obrazovky počítačů
• Kontaktní obrazovky
• Sklo a optiku
• Fotografické a flexotiskové filmy
• Prosvětlovací stoly

Flextex
Utěrky mají skvělou absorpční schopnost – celistvá výplň pojme až desetinásobek 
vlastní váhy (roztoku, barvy nebo čistících kapalin). Produkt je speciálně vyvinut 
pro práci s fotopolymerními deskami – skvěle odsávají přebytečnou kapalinu při 
výrobě či tisku.
Používají se při výrobě, v tisku během provozu nebo při koncovém čištění 
fotopolymerní desky před archivací.
Nepoškodí jemné rastrové body
Nepoškrábe plné plochy
Nezanechává vlákna
Vysoká absorbce - dokonale odstraní zbytky roztoků a barev
Ušetří čas a práci


