
Dry Wipes 
System suchych jednorazowych sciereczek

System jednorazowych suchych ściereczek Dry Wipes zapewnia szybkie i łatwe 
przygotowanie ściereczek czyszczących poprzez dodanie wybranego środka 
czyszczącego lub dezynfekującego.
Dry Wipes to innowacyjne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju 
twardych powierzchni.

Opis 

 

Cechy

    wykonane z wysoko-gatunkowego materiału, który łączy w sobie doskonałe 
    właściwości mechaniczne, elastyczności i miękkości;
 

 z systemem Dry Wipes mogą być stosowane zarówno produkty gotowe do 
użycia jak i koncentraty myjące oraz dezynfekująco-myjące Diversey;

 włóknina polipropylenowa charakteryzuje się wysoką chłonnością w porówna-
niu z innymi popularnymi materiałami, dzięki czemu do przygotowania 125 
chusteczek wystarczy tylko 1,5 l płynu lub roztworu;

Uniwersalny

 

    specjalnie przygotowane ściereczki nie wiążą się ze środkami chemicznymi 
    ani dezynfekującymi;
 

 wysokiej jakości włókna pozwalają na łatwe ścieranie i usuwanie brudu, 
kurzu i innych zanieczyszczeń;

 specjalna perforacja powierzchni chusteczki powoduje, że jest ona równo-
miernie nasączona, a materiał, z którego jest wykonana nie strzępi się, 
nie rozciąga się oraz nie pyli;

Skuteczny

    do nasączenia 125 chusteczek wystarczy tylko 1,5 l płynu lub roztworu. 

Wydajny

pomaga zmniejszyć odpady chemiczne dzięki odpowiedniej zawartości 
środka chemicznego na każdej ściereczce;

aplikowane z wiaderka dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez spe-
cjalny otwór dozujący posiadający mozliwość ponownego zamknięcia po 
użyciu;

pojedyncze ściereczki w zamkniętym systemie zmniejszają ryzyko krzyżo-
wego zanieczyszczenia powierzchni, rozpryśnięcia się środka chemicznego 
lub jego wycieku;

wiaderko może być ponownie wypełnione nowym wkładem ściereczek Dry 
Wipes;



Przeznaczony dla:

opieki zdrowotnej

 szkolnictwa

 sieci detalicznych

 firm sprzątających

 hoteli



Dry Wipes 
Sposób użycia

www.diversey.com

1. Upewnij się, że Dry Wipes (system suchych jednorazowych ściereczek) jest kompatybilny z posiadanym rodzajem roztworu
chemicznego lub produktem gotowym do użycia. Przeczytaj kartę charakterystyki środka chemicznego, aby ocenić kompatybi-
lność. Do stosowania wyłącznie z produktami firmy Diversey.

2. Należy zapoznać się z wszelkimi zagrożeniami związanymi z roztworem chemicznym i jego użyciem oraz przeczytać jego
kartę charakterystyki. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa oraz korzystać z odpowie-
dniego sprzętu ochronnego. W przypadku pytań dotyczących bezpiecznego stosowania roztworu chemicznego, należy skonta-
ktować się z przełożonym lub zakładowym specjalistą ds. BHP.

3. Należy uzupełnić etykietę, podając wszelkie informacje o dodanym roztworze chemicznym lub dołączyć odpowiednią etykietę
do opakowania. 
Uwaga: Etykieta ta nie zastępuje karty charakterystyki producenta lub dostawcy.

Sposób przygotowania roztworu

1. Otwórz pokrywę wiaderka.
2. Jeżeli ponownie uzupełniasz wiaderko, przed napełnieniem dozownika wyczyść i wypłucz dozownik z pozostałości po roztworze 
    chemicznym. Następnie włóż nowo otwarty wkład Dry Wipes do środka wiaderka.
3. Powoli napełnij dozownik od góry rolki, wybranym roztworem chemicznym do dezynfekcji powierzchni o pożądanym stężeniu lub 
    napełnij środkiem gotowym do użycia.
4. Do napełnienia wiaderka należy użyc 1,5 roztworu L, jeżeli chcesz uzyskać większe nasączenie, możesz dolać dodatkowo 300 ml 
    roztworu.
5. Pierwszą chusteczkę przełóż przez otwór w pokrywie i zamknij dozownik – pokrywę, aby zapobiec wysychaniu roztworu i utraty 
    właściwości myjących / dezynfekcyjnych.
6. Stosuj chusteczki zgodnie z instrukcją stosowania roztworu, przestrzegając czasów kontaktu.
7. Oznacz prawidłowo etykietę wiaderka Dry Wipes.

Kolor:                                    Biały
Rozmiar:                              30,5 x 26,7 cm
Materiał:                              Włóknina polipropylenowa

Dane techniczne

Czas trwałości chusteczek z następujacymi produktami lub ich roztworami:

  Oxivir Plus                                           28 dni
  Oxivir Plus Spray                                28 dni
  Oxivir Excel                                         28 dni
  Oxivir Excel Foam                              28 dni 
  Taski Sprint Degerm                         14 dni
  Titan Chlor Plus Tablets                     7 dni
  Suma Tab D4                                       7 dni

SKU 7523544
Dry Wipes suche jednorazowe ściereczki 6 x 125 wipes 

SKU 7523545
Dry Wipes wkład uzupełniający suchych jednorazowych ściereczek 6 x 125 wipes 

Dostępne opakowania


