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Popis:  

Nachová drátěnka Scotch-Brite™ č. 2020 je drátěnka s otevřenou konstrukcí určená pro mnoho různých aplikací. 
Je vyrobena z tuhých svinutých vláken potažených abrazivem, která povrch dokonale vyčistí, ale nepoškrábou.  
Přednosti produktu:  

 Navržena tak, aby byla velmi účinná při čištění a drhnutí, a to s mnohem menší pravděpodobností 
poškrábání.  

 Obsahuje trvanlivá syntetická vlákna, která jsou vyrobena tak, aby tvořila silný, otevřený povrch 
drátěnky.  

 Minerální částice jsou rovnoměrně rozprostřené po povrchu i v objemu drátěnky a zaručují tak spolehlivé 
drhnutí v průběhu celé životnosti drátěnky.  

 Součástí konstrukce je pryskyřice, která odolává degradaci následkem vystavení horké vodě, čisticím 
prostředkům i většině čisticích roztoků.  

 Dobrá náhrada pro většinu aplikací, kde se v současnosti používá ocelová vlna a nerezové drátěnky.  
 
Použití:  

Tuto drátěnku je možné používat mokrou nebo suchou na následujících površích:  
 Nádoby na vaření  

 Kuchyňské zařízení  

 Servírovací náčiní  

 Podlahy  

 Nerezová ocel  

 Pracovní desky  

 Kovy  

 Zařízení pro výrobu a údržbu  

 Porcelán  

 Sklo  

 Glazovaná keramika  
 
Na následujících površích nepoužívat nebo používat s opatrností:  

 Nepřilnavé povrchy  

 Měkké plasty  

 Dekorované povrchy (nálepky)  

 Plexiglas®  

 Lexon®  

 Pryskyřičné povlaky  
 
Balení:  

24 drátěnek/pouzdro  
(24 drátěnek/krabička, 1 krabička/pouzdro)  
Obecné pokyny k použití:  

1. Používá se pro čištění a drhnutí. Drátěnku lze používat pro běžné drhnutí s vodou nebo čisticími 
chemikáliemi či suchou.  

2. Drhnutý povrch opláchněte, abyste odstranili uvolněné nečistoty.  
3. Pokud na povrchu zůstanou skvrny, opláchněte je vodou a otřete je čistým, suchým hadrem.  
4. Podle potřeby drátěnku po použití propláchněte.  
 
Technické specifikace výrobku:  

(Typické hodnoty)  
1. Rozměry: 4,5” x 2,8” (102 mm) x 133 mm)  
2. Tloušťka: 0,50” (1,3 mm)  
3. Hmotnost: 10,6 g  
4. Barva: Levandulová  
5. Vzhled: Svinutá vlákna potažená abrazivním materiálem  
6. Tvar: Motýlek  



 
Upozornění:  

. Před použitím výrobek vždy vyzkoušejte na méně nápadném místě, zejména v případě choulostivých 
povrchů.  
 

 

Důležité:  

 

Informace poskytované v tomto dokumentu jsou považovány za spolehlivé. Avšak vzhledem k široké škále různých 

okolností společnost 3M nezaručuje, že bude nutně dosaženo požadovaných výsledků. Všechny podrobnosti týkající se 

technických parametrů výrobku i podmínek jeho prodeje získáte ve firmě 3M.  
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