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TETEX DUO 

Speciální netkané průmyslové čistící utěrky 
 

 

Speciální netkaná průmyslová čisticí utěrka TETEX DUO je vyrobena ze směsi 

celulózových a polyesterových vláken. Extrémně odolný povrch je speciálně navržený 

a vyvinutý za účelem odstraňování odolných nečistot. TETEX DUO je velmi pevná 

utěrka na čištění, nepouští vlákna. Díky struktuře materiálu má vysokou absorpční 

schopnost, je vhodná pro stírání i větších nečistot a pro čištění dílenského vybavení. 

Čistící utěrka TETEX DUO je velmi pevná v suchém i mokrém stavu. 
 

Netkaná čistící utěrka TETEX DUO: 

 - tyrkysové barvy 

- odolná vůči roztržení,  

- má vynikající absorpční schopnost, 

- neuvolňuje vlákna, 

- pevný, drsný povrch snadno odstraňuje odolné nečistoty, 

- neobsahuje silikon ani chemická pojiva, 

- odolává většině rozpouštědel. 

 

 

TETEX DUO je nepostradatelný pro čištění: 

- výrobních linek, 

- pracovišť, 

- nářadí, 

- povrchů přicházejících do styku s potravinami.  
 

  

Využití průmyslové netkané čistící utěrky TETEX DUO:  
 - těžký průmysl, 

- opravy strojů, 

- automobilový průmysl, dílny, 

- různé výroby, 

- profesionální úklid, 

- lakovny, 

- tiskárny. 
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Standardní balení: 

Role 300 útržků, 32 x 37 cm, 111 mb 

 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 
 

Parametr Jednotka Hodnota Použité testy 

Složení % 
45 % PES ± 2% 

55 % CELULOZA ± 2% 
výrobní norma 

Plošná hmotnost g/m2 70 ±10 % vyhovuje FZ/T-60003 

Tloušťka výrobku mm ± 0,6 vyhovuje FZ/T-60004 

 
Tažnost 

 

podélná 

% 

<40,5 vyhovuje FZ/T-60005 

příčná <58,7 vyhovuje FZ/T-60005 

Pevnost 

podélná 

N/5cm 

>115,8 vyhovuje FZ/T-60005 

příčná >83,4 vyhovuje FZ/T-60005 

Nasákavost      ml/g >8 výrobní norma 

Rychlost absorpce mm/30 s ≥61 výrobní norma 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

METRUM s.r.o. 

Gen. Štefánika 1638 

750 02 Přerov I 

tel.: 581 728 228 

email: obchod@metrum.cz 

www.metrum.cz 


