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TETEX GLASS 

Speciální netkané průmyslové čistící utěrky 
 

 

Speciální netkané průmyslové čistící utěrky TETEX GLASS jsou vyrobeny ze 100 % 

polypropylenu. Tyto netkané čistící utěrky nachází široké spektrum použití - jsou 

odolné proti rozpouštědlům, pevné a bezprašné. Odstraňují i velmi odolnou špínu, 

zároveň odolávají veškerým čisticím prostředkům – detergentům, dají se přeprat. 

Jsou vhodné k použití i v polygrafických závodech, kde je vyžadováno dodržování 

vysoké úrovně výrobní kvality. Netkané čistící utěrky mohou být díky své struktuře 

využívány v gastronomii jako utěrky k čištění za mokra. Netkané čistící utěrky jsou 

pro svou bezprašnost oblíbené v autoopravnách, autolakovnách, také v přesné 

mechanice a při konečném opracování skleněných dílů. Poddajný materiál usnadňuje 

čištění v obtížně dostupných místech. 

Netkaná čistící utěrka TETEX GLASS: 

 - je velmi pevná za sucha i za mokra, 

 - dokonale sorbuje a odstraňuje nečistoty, má vynikající absorpční schopnosti, 

 - je bezprašná, 

 - neodírá čištěný povrch, 

 - dobře funguje s rozpouštědly, 

 - je měkká, 

 - je modré barvy, 

 - je vhodná pro čištění, které vyžaduje vysokou přesnost a pečlivost. 

 

Nepostradatelná při čištění: 

 - výrobních linek, 

 - pracovišť, 

 - nástrojů, 

 - v přípravné výrobě, 

 - plastových povrchů. 

 

Využití průmyslové netkané čistící utěrky TETEX GLASS: 
 
 - farmaceutický průmysl 

 - provozy zdravotnických zařízení,                  

 - elektrotechnický průmysl,  

 - polygrafie, grafika. 
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Standardní balení: 

TETEX GLASS PACK 100 32X38 cm 

TETEX GLASS 100 32 x 37 cm (37 mb) 

TETEX GLASS 300 32 x 37 cm (111 mb) 

TETEX GLASS 500 32 x 37 cm (185 mb) 

 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 
 

Parametr Jednotka Hodnota Min. Max. Metoda 

Složení % 100 % PP  
standard 
výrobce 

Plošná hmotnost g/m2 70 ±10% 
EN 

12127 

 
Tažnost 

 

podélná 

% 

25 20  
 

EN 
29073 

T3 příčná 35 30  

Pevnost 

podélná 

N/5cm 

25 23  

příčná 22 20  

 

 

 

 

Dodavatel: 

METRUM s.r.o. 

Gen. Štefánika 1638 

750 02 Přerov I 

tel.: 581 728 228 

email: obchod@metrum.cz 

www.metrum.cz 


