Utûrky SOCOMOR®
SatWipes® Cleaning System, Prosat® Custom Wipers

Utûrky napu‰tûné rozpou‰tûdly – pﬁirozené ﬁe‰ení
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systém pﬁípravy povrchÛ pﬁed dal‰í úpravou
optimalizace pracovního procesu
vysoká ãisticí úãinnost
‰etﬁení Ïivotního prostﬁedí
úsporné ﬁe‰ení pro uÏivatele
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Utûrky SATWipes a PROSAT
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jsou urãeny pro ãi‰tûní a odma‰Èování povrchÛ
jsou vhodné pro pouÏití v automobilovém
prÛmyslu, ve strojírensk˘ch v˘robách,
na montáÏních linkách, v lakovnách, tiskárnách...
jsou doporuãovány pro ãi‰tûní ploch pﬁed lepením
a tmelením, pﬁi brou‰ení a jin˘ch povrchov˘ch
úpravách, lze je pouÏívat k ãi‰tûní pracovních
nástrojÛ
odstraÀují barvy, tonery, inkousty, tmely, pojidla,
spárovací hmoty, mazadla a jiné prÛmyslové
neãistoty.

Zvolte správné rozpou‰tûdlo
ISOPROPYLALKOHOL
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rÛzné koncentrace s deionizovanou vodou (100,
85/15, 70/30)
bod vznûtu par 14 °C, 21 °C, 26 °C (dle uvedené
koncentrace)
na ãi‰tûní skel, odstraÀuje vosk, mastnoty, otisky
prstÛ aj.
sniÏuje elektrostatick˘ náboj
HEPTAN
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bod vznûtu par – 4 °C, velmi rychle zasychá
na tûÏko rozpustné neãistoty
ãi‰tûní ploch pﬁed lepením nebo tmelením
DIESTONE DLS
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patent SOCOMOR®
bod vznûtu par 30 °C
na ‰irokou ‰kálu obtíÏnû rozpustn˘ch neãistot
ãi‰tûní ploch pﬁed lepením, tmelením a lakováním
sniÏuje elektrostatick˘ náboj
mÛÏe nahradit aceton

Lze zvolit i jiná rozpou‰tûdla, informujte se u svého dodavatele
utûrek SATWipes a PROSAT
Hotline: tel. +420 605 224 811, e-mail: socomor@lorika.cz

Vyberte vhodn˘ produkt
Auto PROSAT® Wipes
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Auto SATWipes®
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netkaná textilie
smûs 40% polyester / 60% celulóza
(jiné sloÏení textilie na vyÏádání)
rozpou‰tûdla
isopropylalkohol, heptan,
Diestone DSL
mohou obsahovat UV stopovaã
velikosti utûrek
10 x 11 cm
15 x 23 cm
(jiné rozmûry na vyÏádání)
utûrky v rolích se stﬁedov˘m odvinem
utûrky balené v aluminiovém obalu
opakovanû plnitelná dóza,
samozavírací víãko
neobsahuje silikon
vhodné pro ‰iroké pouÏití
v prÛmyslu
(odma‰Èování a ãi‰tûní)
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netkaná textilie – polypropylen
rozpou‰tûdla
isopropylalkohol, heptan,
Diestone DSL
velikosti utûrek – 28 x 43 cm
utûrky skládané
v polyetylénovém sáãku
se zalepovacím uzávûrem
neobsahuje silikon,
utûrky nevlákní
vhodné do lakoven
a pro ‰iroké pouÏití v prÛmyslu

Auto PROSAT® Aquaprep
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netkaná textilie – polypropylen
rozpou‰tûdlo na vodní bázi, tj. nehoﬁlavé
sniÏuje elektrostatick˘ náboj
vhodná k ãi‰tûní plastÛ
velikosti utûrek – 28 x 43 cm
utûrky skládané v polyetylénovém sáãku
se zalepovacím uzávûrem
neobsahuje silikon, utûrky nevlákní
vhodné do lakoven a pro automobilov˘ prÛmysl

Vlhãené utûrky Socomor® pﬁiná‰ejí uÏivateli ﬁadu v˘hod a úspor
Îivotní prostﬁedí
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v˘razné sníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch slouãenin aÏ o 80%
niÏ‰í produkce nebezpeãného odpadu
bezpeãnûj‰í a ‰etrnûj‰í pracovní prostﬁedí
utûrky jsou po pouÏití témûﬁ suché

âistící úãinnost
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nevlákní a neprá‰í
redukce povrchov˘ch kazÛ pﬁi lakování nebo jin˘ch povrchov˘ch úpravách
odma‰tûní povrchÛ pﬁed lepením, tmelením a spárováním
je témûﬁ vylouãena kﬁíÏová kontaminace mezi jednotliv˘mi pracovními operacemi / pracovi‰ti
utûrky vhodné pro pouÏití v ãist˘ch prostorách

V˘hody pro firmu / podnik / pracovi‰tû
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odstranûní nebo v˘razné sníÏení poãtu lahví a plechovek s rozpou‰tûdly
omezení moÏnosti rozlití rozpou‰tûdel
sníÏení poãtu nádob na odpad
vysok˘ potenciál pro sniÏování provozních nákladÛ

Dále nabízíme spotﬁební materiál pro lakovny:
■
■
■
■
■

pracovní rukavice
ochranné odûvy
prÛmyslové utûrky, netkané textilie
lepivé utûrky
lepicí rohoÏe
Pﬁipravujeme nabídku nového sortimentu, lepivé utûrky znaãky SOCOMOR.
V pﬁípadû zájmu nás kontaktujte na adrese socomor@lorika.cz.

www.lorika.cz

www.hygiena.cz

www.prumysloveuterky.cz
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Kontakty, objednávky:
LORIKA CZ s.r.o.
Holická 31/2
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 209 410
Fax +420 585 209 421
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz
LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

hotline: tel. +420 605 224 811, e-mail: socomor@lorika.cz

