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TETEX SOFT 

Netkané průmyslové čistící utěrky pro 
všestranné použití 

 

 

Netkané průmyslové čistící utěrky pro všestranné využití TETEX SOFT jsou speciálně 

vyvinuté a vyrobené ze syntetických vláken, což je předurčuje k použití v podnicích, 

ve kterých je požadována vysoká úroveň dodržování hygieny výroby a práce. Ve 

firmách, kde se klade velký důraz na ekonomiku a plné využití pomocných materiálů. 

Speciální povrchová struktura čistící utěrky umožňuje rychlé a důkladné odstraňování 

jak nečistot organického původu, tak i nečistot, které vznikají v průběhu 

technologického procesu. Netkané čistící utěrky TETEX SOFT neobsahují celulózu, 

takže mohou být používány opakovaně při pomocných pracích za účelem zajištění 

čistoty technologického režimu. Poddajný materiál usnadňuje čištění obtížně 

dostupných míst. 

 

Netkaná čistící utěrka TETEX SOFT: 

 - je velmi pevná, 

 - dokonale sorbuje a odstraňuje nečistoty, 

 - neodírá čištěný povrch, 

 - je měkká, 

 - lze ji používat s roztoky na vodní bázi nebo s organickými látkami, 

 - má polský hygienický atest, 

 - má bílou barvu. 

 

Nepostradatelná při čištění: 

 - výrobních linek, 

 - pracovišť, 

 - nástrojů 

 - v rámci osobní hygieny. 

 

Využití netkané čistící utěrky TETEX SOFT:  
 - farmaceutický průmysl,                 - HORECA (hotelnictví a gastronomie), 

 - potravinářský průmysl, - kovoprůmysl, 

 - průmysl zdravotnických zařízení, - úklidové služby. 

 - elektronický průmysl, 

 - high-tech, 
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Standardní balení: 

TETEX SOTF PACK 100 32 x 38 cm 

TETEX SOFT 100 32 x 37 cm (37 mb) 

TETEX SOFT 300 32 x 37 cm (111 mb) 

TETEX SOFT 500 32 x 37 cm (185 mb) 

 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 
 

Parametr Jednotka Hodnota a tolerance 
Norma / 

referenční 
dokument 

Složení % 
30 % PES 
70 % VISC 

standard výrobce 

Plošná hmotnost g/m2 55 ± 10% EN 12127 

Šířka výrobku cm 98 ± 3 EN 1773 

Tloušťka výrobku mm 0,55 ± 0,1 EN ISO 9073-2 

Pevnost podélná N/5cm min. 60 EN 29073-3 

Pevnost příčná N/5cm min. 50 EN 29073-3 

Tažnost podélná % max. 70 EN 29073-3 

Tažnost příčná % max. 100 EN 29073-3 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

METRUM s.r.o. 

Gen. Štefánika 1638 

750 02 Přerov I 

tel.: 581 728 228 

email: obchod@metrum.cz 

www.metrum.cz 


