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Szivacsok
Szivacsdugók
Alkalmazása: tesztelésre, szárításra, ürítésre, fertőtlenítése, légtelenítésre

Bevonat nélküli, közepes keménységű
Alkalmazása: iszapos lerakódások tisztítására, szárításra,
ürítésre, fertőtlenítése, légtelenítésre

Bevonat nélküli, kemény
Alkalmazása: iszapos, pasztaszerű lerakódásoknál, szárításra,
fertőtlenítésre, légtelenítésre, jeladóval ellátható helymeghatározáshoz

ürítésre,

Részben bevont, közepesen kemény
Alkalmazása: iszapos, pasztaszerű lerakódások tisztításához, szárítás, ürítés,
fertőtlenítés, légtelenítés

Részben bevonat, kemény
Alkalmazása: iszapos, pasztaszerű és szilárdabb lerakódások eltávolítására
jeladóval is ellátható

Lamellás szivacs
Alkalmazása: iszapos és homokos vezetékek tisztítására, a cső belseje kíméletesen
tisztul

Teljesen bevont, közepesen kemény
Alkalmazása: szilárdabb lerakódások tisztításárajeladóval is ellátható

Teljesen bevont, kemény
Alkalmazása: szilárd és kemény lerakódásokhozjeladóval is ellátható

Teljesen
bevont,
közepesen kemény

műanyag

tüskékkel,

Alkalmazása: kemény lerakódások fokozatos eltávolítása

Teljesen bevont, műanyag tüskékkel, kemény
Alkalmazása: kemény lerakódások fokozatos eltávolítása
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Hasított tárcsás szivacs, közepes
Alkalmazása: csővezetékek egyszerű mechanikai kalibrálása, tűrés +/- 4%

Hasított
tárcsás
kötélvéggel

szivacs

(közepes)

Alkalmazása: csővezetékek egyszerű mechanikai kalibrálása, tűrés +/_
4%vonszoló kötél befűzésére

Szivacs kötélvéggel
Alkalmazása: vonszoló kötél befűzésére

Szivacs kötélvéggel
Alkalmazása: vonszoló kötél befűzésére

Teljesen
közepes

bevont

szivacsok

kefecsíkokkal,

Alkalmazása: kímélő tisztítás,víz-levegő menet, magas tisztítási hatékonyság
Drótkefe csíkok, választhatóan műanyag +25% felár

Teljesen
kemény

bevont

szivacsok

kefecsíkokkal,

Alkalmazása: kímélő tisztítás, víz- levegő menet, magas tisztítási hatékonyság
Drótkefe csíkok, választható műanyag +25% felár

Teljes acéldrótkefe bevonattal, kemény
Alkalmazása: acélvezetékek portalanítása,
kemény lerakodások,finomtisztításhoz

rozsdátlanítása, revétlenítése, finom,

Teljes műanyag kefe bevonattal, kemény
Alkalmazása: PE vezetékek portalanítása, finom, szilárd lerakódások, finom tisztításra

Írásban és szóban adott alkalmazástechnikai tanácsaink célja az Ön munkájának segítése, ezek azonban nem kötelező érvényűek. A
termékleírásokkal nem vállalunk felelősséget az esetleges károkért. Ha ennek ellenére felmerül a felelősség kérdése, az kizárólag a
leszállított és felhasznált áru értékére korlátozódhat. A jelen adatlap a termékre vonatkozó minden korábbi műszaki adatot
érvénytelenné tesz. Munkatársaink által adott és az adatlap kereteit meghaladó információk csak írásbeli megerősítéssel érvényesek.

