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TETEX GREY 

Speciální netkané průmyslové čistící utěrky 
 

 

Speciální netkané průmyslové čistící utěrky TETEX GREY jsou vyvinuté a vyrobené 

ze směsi celulózy a polypropylenu, takže jsou vhodné pro čištění silně znečištěných 

povrchů v průmyslových podnicích, kde je nutné dodržet vysokou úroveň hygieny 

výroby a práce. Ve firmách, kde se klade velký důraz na ekonomiku a plné využití 

pomocných materiálů. Jsou velmi jemné a poddajné – usnadňují čištění na obtížně 

dostupných místech a neodírají čištěný povrch. Netkané čistící utěrky TETEX GREY 

dokonale odstraňují olej, mastnotu a nečistoty, jsou vhodné pro použití s většinou 

rozpouštědel. 
 

Netkaná čistící utěrka TETEX GREY: 

 - je velmi pevná, měkká a poddajná, 

 - dokonale sorbuje a odstraňuje vodu, maziva a oleje, 

 - má vynikající absorpční schopnosti, 

 - neodírá čištěný povrch, 

 - dobře funguje s rozpouštědly, 

 - má nízký stupeň prašnosti, 

 - má šedou barvu, 

 - vlastní polský hygienický atest, 

 

Nepostradatelná při čištění: 

 - výrobních linek, 

 - pracovišť, 

 - nástrojů 

 - v přípravné výrobě, 

 - v lakovnách, 

 - plastových povrchů. 

 

Využití průmyslové netkané čistící utěrky TETEX GREY:  
 - lakovny,                  

 - automobilový průmysl,  

 - strojírenství, 

 - těžký a lehký průmysl.  
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Standardní balení: 

TETEX GREY 100 32 x 37 (37 mb) 

TETEX GREY 300 32 x 37 (111 mb) 

TETEX GREY 390 32 x 37 cm (144 mb) 

TETEX GREY 950 42 x 38 cm (361 mb) 

 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 
 

Parametr Jednotka Hodnota Min. Max. 

Složení % 
30 % PP 

70 % CELULÓZA 
±2% 

Plošná hmotnost g/m2 60 ±10% 

Tloušťka výrobku mm 0,3 vyhovuje FZ/T-60004 

 
Tažnost 

 

podélná 

% 

<58,6 vyhovuje FZ/T-60005 

příčná <80,8 vyhovuje FZ/T-60005 

Pevnost 

podélná 

N/5cm 

>74,1 vyhovuje FZ/T-60005 

příčná >38,7 vyhovuje FZ/T-60005 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

METRUM s.r.o. 

Gen. Štefánika 1638 

750 02 Přerov I 

tel.: 581 728 228 

email: obchod@metrum.cz 

www.metrum.cz 


