
Produkty pro každé 
pracoviště a každý úkol

Průmyslové utěrky



Lépe zhodnotíme 
vaši práci 
vytvořením: 
zdravějšího, 
bezpečnějšího a 
produktivnějšího 
pracoviště.



Poskytujeme efektivní 
řešení

Proč si vybrat naše 
stírací řešení? 
Společnost KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* je vedoucí 
globální dodavatel komplexního řešení 
ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti 
a hygieny. Jestliže požadujete 
spolehlivá a vysoce účinná stírací 
řešení, můžete se na nás spolehnout. 

Protože my můžeme zaručit:

•	   Osobní servis, při kterém 
udržujeme blízký vztah s každým 
zákazníkem a pomáháme mu 
nalézt ty nejlepší produkty

•	   Trvale vysokou kvalitu, doloženou 
průmyslovými certifikáty 

•	   Inovační produkty, které spolehlivě 
zlepšují všechna pracoviště, s 
našimi globálními značkami 
WYPALL* a KIMTECH* 

•	   Trvalou udržitelnost, vždy 
slučitelnou se způsobem, 
jakým navrhujeme, vyrábíme a 
dopravujeme naše produkty

Víme, co je pro vás důležité 
Díky naší spolupráci se zákazníky z 
celého světa dobře víme, jak je pro 
vás lepší efektivita důležitá. Proto 
je to také náš cíl číslo jedna.

Při navrhování našich průmyslových 
utěrek myslíme vždy na vaši efektivitu, 
a pomáháme vám tak splnit daný úkol 
rychleji, hygieničtěji a výhodněji.

Vaše efektivita je 
naše priorita 
Po více než 15 letech zkušeností v oboru 
stírání dobře rozumíme tlaku na snížení 
nákladů při současném zachování 
vysoké úrovně hygieny a produktivity. 

 
Když se z vaší efektivity stane naše 
priorita, můžeme vám vždy poskytnout:

•	   Nejvhodnější produkty pro každý 
váš požadavek na stírání 

•	   Rentabilitu zajištěnou výběrem 
z mnoha dávkovacích systémů 
a formátů, které snižují 
množství použitých utěrek

•	   Pokročilé technologie jako materiál 
HYDROKNIT* a tkaninu AIRFLEX*, 
které zvládnou stírání lépe a 
zmenšují náklady na likvidaci
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Naše vize trvalé udržitelnosti –
VYTVOŘIT PRO VÁS LEPŠÍ SVĚT

Ve společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věříme, že trvalá udržitelnost je zásadní pro jakékoliv podnikání.  
To je také důvod, proč se snažíme vytvořit soubor hlavních cílů trvale udržitelného rozvoje.  

Můžete se spolehnout, že zakoupením našich výrobků nejenom zlepšíte zdraví 
svých zaměstnanců, ale podpoříte trvale udržitelnější svět. 
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Poskytujeme nástroje po-
třebné k menšímu šíření 
bakterií, které způsobují 
onemocnění. 

Přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto se 
neustále snažíme o sní-
žení dopadu na životní 
prostředí v každé fázi 
životního cyklu výrobku, 
od návrhu až po koneč-
nou likvidaci.

Usilujeme o lepší pohodlí 
všech, kdo používají 
naše výrobky, a snížení 
množství produktu po-
třebného pro daný úkol, 
a tím pomáháme zlepšit 
ekonomiku vašeho pod-
niku.

Další informace o našem úsilí o trvalou udržitelnost najdete na www.kcpreducetoday.com/

Náš systém WETTASK* 
snižuje spotřebu 

rozpouštědla až o

20 %
a snižuje množství 

těkavých organických 
sloučenin (VOC)

Naše odolné utěrky

váží pětkrát méně než 
standardní hadry a vytváří 

o 37 % méně odpadu 
(podle váhy) při likvidaci.

Bezpečnější 
a efektivnější 
pracovní 

prostředí

spokojení  
zaměstnanci=

= vyšší úroveň 

zapojení

=
lepší 

produktivita

Naše odolné utěrky

sají vodu dvakrát rychleji 
než jiné lehké suché 

krepové utěrky, takže jich 
méně spotřebujete.

o 17 %

Méně

Méně

Náš utěrkový servis může odebrat a 
recyklovat vaše jednorázové utěrky*. 
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na pracovišti



Málo účinné produkty a nespolehlivé 
dávkování může zvýšit odpad i spotřebu. 

Vzhledem k tomu, že náklady na likvidaci 
závisí na váze nebo objemu odpadu, 
a na tom, zda se jedná o nebezpečný 
odpad nebo ne, je použití stíracího řešení 
s vynikajícím výkonem v kombinaci s 
regulovaným dávkováním zcela zásadní 
pro snížení vašich nákladů na likvidaci a 
podporuje rentabilitu vašeho podnikání.

Naše průmyslové utěrky jsou chytře 
zabaleny a v závislosti na vaší spotřebě 
snižují množství určené k likvidaci. 

S naší výrobní historií rozumíme 
až příliš dobře, jak důležité je najít 
způsoby snížení nákladů a zlepšení 
marží. Mohli jsme tedy naše produkty 
a systémy navrhnout tak, aby:

 – se snadno udržovaly

 – se snadno doplňovaly

 – byly účinnější

 – snižovaly papírový odpad

 – zmenšovaly skladovací prostory 

To vše vám ušetří čas a 
pomůže snížit náklady. 

Můžeme s vámi spolupracovat 
v boji proti plýtvání a zlepšování 
pracovních procesů a efektivity.

Pomáháme vám 
snižovat množství 
odpadu a zvyšovat 
produktivitu

menší plýtvání 
časem

menší 
papírový 

odpad

menší 
skladovaný 

odpad
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Výběr správné utěrky 
pro vaše potřeby
V celé řadě nabízíme široký rozsah možností výkonu, formátů a dávkování. Na základě 
vzájemné spolupráce najdeme to nejlepší stírací řešení, přesně střižené na míru vašim 
požadavkům a pracovním úkolům.

Při rozhodování o tom, co je v daném pracovním úkolu nejdůležitější, se zamyslete 
nad následujícími třemi faktory.

01
Stírací výkon
Jaké vlastnosti utěrky ke splnění 
svého pracovního úkolu potřebujete?

•	  Vysokou savost, větší rychlost a 
účinnost?

•	  Pevnost a odolnost proti roztržení?

•	  Odolnost vůči rozpouštědlům?

•	  Nízké vláknění?

•	  Barevné kódování pro oddělení 
úkolů?

•	  Jednorázové nebo opakovaně 
použitelné výrobky?

02
Dávkovací systémy 
Jaký typ dávkování pro své úkoly 
požadujete?

•	  Je pro vaše pracoviště nejvhodnější 
velká kapacita, přenosný systém 
nebo hygienický odběr po jednom 
útržku?

•	  Jaká velikost utěrky by byla pro 
dané stírání nejúčinnější, a přitom 
ještě úsporná?

•	  Potřebujete zvláštní systém ke 
snížení možnosti poškození 
výrobku nebo k ochraně utěrek 
před kontaminací?

03
Likvidace odpadu
Jaký druh likvidace odpadu musíte 
vzít v úvahu?

•	  Chtěli byste spotřebovat i 
zlikvidovat menší množství?

•	  Je pro vás lepší stírací výkon stejně 
důležitý jako dopad na životní 
prostředí? 

•	  Stíráte nebezpečné látky?

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



V této tabulce jsou uvedeny konkrétní stírací vlastnosti a nejvhodnější použití a rychle tak 
najdete nejlepší stírací řešení pro vaše potřeby. Prohlédněte si prosím i následující stránky 
s produkty, kde jsou uvedeny ještě typičtější příklady. Pomůžeme vám při volbě správného 
řešení pro vaše pracovní úkoly. 

Váš návod k výběru

* 1 = nejslabší – 10 = nejsilnější

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.co.uk/products/wipers

SAVOST PEVNOST DRSNÉ 
POVRCHY 

OLEJ a 
MAZIVO 

ROZPOUŠ-
TĚDLA 

ROZLITÍ 
KAPALIN 

PRACH 
A ZAŠLÁ 
ŠPÍNA

CHOU-
LOSTIVÉ 

POVRCHY

VHODNÝ PRODUKT STRA-
NA

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ

5 Precizní utěrky pro 
strojírenství

str. 13

7 Průmyslové utěrky str. 14

5 WYPALL* X90 utěrky str. 15

6 WYPALL* X80 utěrky str. 16

5 WYPALL* X70 utěrky str. 17

4 WYPALL* X60 utěrky str. 18

3 WYPALL* X50 utěrky str. 19

OMEZENÉ POUŽITÍ

2 WYPALL* L40 utěrky str. 21

2 WYPALL* L30 utěrky str. 22

1 WYPALL* L20 utěrky str. 23

1 WYPALL* L10 utěrky str. 23

SPECIALITY

10 WYPALL* mikrovláknové 
čisticí utěrky

str. 30

2 WYPALL* čisticí utěrky str. 31

Stírací řešení pro konkrétní úkoly KIMTECH* utěrky str. 25

Řešení pro stírání povrchů podle odvětví WETTASK* systém str. 26
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Kovozpracující průmysl
Chápeme tlak na snížení nákladů při současném zachování vysoké 
úrovně efektivity a kvality. Na základě vzájemné spolupráce vám 
pomůžeme optimalizovat účinnost utěrek při současném snížení 
nákladů i množství odpadu. Nabízíme vám rozsáhlou řadu vysoce 
kvalitních produktů pro všechny procesy zpracování kovů:

Zpracování kovů
Při tvarování kovového kusu nebo plechu, nebo při jeho zpracování 
na díl nebo součástku či dokonce hotový výrobek se používají 
procesy jako broušení, řezání, tvarování nebo obrábění. 

Příslušné pracovní úkoly:

běžné stírání

Návrhy produktů:

WYPALL* X80 utěrky, WYPALL* L30 utěrky, 
WYPALL* čisticí utěrky, průmyslové utěrky

Příprava povrchu a 
konečná úprava kovů
Když jsou díl nebo součástka hotové, je 
třeba vyčistit a připravit jejich povrch, 
například smirkováním, otryskáváním, 
čištěním pomocí rozpouštědel a chemikálií. 
Jakmile je povrch připraven, může dostat 
ochrannou vrstvu. Používají se procesy 
jako natírání, řezání nebo pokovování.

Příslušné pracovní úkoly:

řízené stírání na pracovišti, stírání 
rozpouštědel, čištění povrchu a 
jemné povrchové stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky, WYPALL* L30 
utěrky, KIMTECH*/ WETTASK* SSX 
utěrky, KIMTECH* mikrovláknové utěrky 
k přípravě povrchu, průmyslové utěrky, 
precizní utěrky pro strojírenství

Montáž
Když se jednotlivé díly sestaví a 
vznikne nový výrobek, používají se 
procesy jako sešroubování, odříznutí, 
připevňování, nýtování nebo lepení.

Příslušné pracovní úkoly: 

běžné stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X60 utěrky, WYPALL* L20 utěrky, 
KIMTECH* jednorázové mikrovláknové 
utěrky, precizní utěrky pro strojírenství

Běžná údržba a 
plánovaná údržba
Tato činnost zahrnuje pravidelnou 
přípravu, opravu a čištění strojního 
zařízení, nástrojů a továrních vozidel.

Příslušné pracovní úkoly: 

běžné stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky,  
WYPALL* L30 utěrky,  
WYPALL* čisticí utěrky,  
průmyslové utěrky,  
precizní utěrky pro strojírenství

Další informace můžete najít nawww.kcprofessional.cz/vas-podnik/kovozpracujici_prumysl



Chápeme, jak je důležité vyvážit vysoce kvalitní stírání, lepší produktivitu 
a zisk. Naše stírací řešení jsou určená ke splnění daného úkolu ve vysoké 
kvalitě, a to okamžitě. Snižují spotřebu utěrek a rozpouštědel, v konečném 
důsledku i množství odpadu. Nabízíme široký sortiment stíracích produktů, 
které lépe vyhovují zvláštním pracovním úkolům dopravního sektoru.

Doprava

Příprava povrchu a 
konečná úprava kovů
Když jsou díl nebo součástka hotové, je 
třeba vyčistit, připravit a upravit jejich 
povrch, například při přípravě a lakování 
panelů v automobilovém průmyslu. 

Příslušné pracovní úkoly: 

řízené a zodpovědné stírání 
pracoviště, např. příprava na nátěr v 
automobilovém průmyslu a konečný 
nátěr v leteckém průmyslu

Návrhy produktů: 

KIMTECH*/ WETTASK* SSX utěrky, 
WYPALL* L40 utěrky, WYPALL* X80 
hadry, KIMTECH* utěrky, průmyslové 
utěrky, precizní utěrky pro strojírenství

Údržba
Tato činnost zahrnuje pravidelnou 
přípravu, opravu a čištění strojního 
zařízení, nástrojů a továrních vozidel.

Příslušné pracovní úkoly: 

běžné stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky, WYPALL* L30 utěrky, 
WYPALL* čisticí utěrky, průmyslové 
utěrky, precizní utěrky pro strojírenství

Montáž
Montáž znamená sestavení několika 
součástek nebo dílů dohromady 
za účelem vytvoření konstrukce 
nebo konečného výrobku. 

Příslušné pracovní úkoly:

běžné stírání, řízené a zodpovědné 
stírání, tedy montáž motoru a čištění 
palivové nádrže v leteckém průmyslu.

Návrhy produktů: 

KIMTECH*/ WETTASK* SSX utěrky, 
KIMTECH* utěrky na těsnivo, 
WYPALL* čisticí utěrky, WYPALL* 
X80 utěrky, průmyslové utěrky

Konečná úprava 
a dodávka
Hotový výrobek se musí před dodáním 
zákazníkovi řádně vyčistit.

Příslušné pracovní úkoly: 

jemné stírání, leštění, nablýskání 
a běžné čištění

Návrhy produktů: 

KIMTECH* mikrovláknové utěrky, 
WYPALL* čisticí utěrky

Uvedené produkty jsou jen návrhy. K zajištění cenově nejvýhodnějšího a zároveň nejúčinnějšího stíracího řešení 
doporučujeme, aby si zákazníci nechali provést naši úplnou analýzu závodu a zkušební testy. Podrobnosti získáte u 
obchodních zástupců. 9



Potravinářský průmysl
Lepší řízení nákladů nemusí nutně znamenat zhoršení  vysokých 
hygienických standardů. Naše produkty pro potravinářský průmysl mají 
pomoci s dodržováním přísných programů čištění, a protože jejich použití je 
snadné a rychlé, maximálně zkracují prostoje při výrobě a podporují úspěch 
vaší značky. Při jejich vývoji jsme brali v úvahu každou fázi zpracování:

Údržba
Tato činnost zahrnuje pravidelnou přípravu, opravu a 
čištění strojního zařízení, nástrojů a továrních vozidel.

Příslušné pracovní úkoly: 

běžné stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky, WYPALL* 
L30 utěrky, WYPALL* čisticí 
utěrky, průmyslové utěrky, 
precizní utěrky pro strojírenství

Čištění při změně výrobku
Jestliže používáte linku k výrobě různých výrobků nebo stejných 
výrobků s jinými příchutěmi, je nutné linku zastavit, vyčistit 
ji a odstranit všechny stopy pro předchozích výrobcích. 

Příslušné pracovní úkoly: 

čištění a sušení strojního zařízení

Návrhy produktů: 

WYPALL* X50 čisticí utěrky, WYPALL* X80 čisticí 
utěrky, WYPALL* L40 utěrky, průmyslové utěrky

Hloubkové čištění
Plánovaná doba na zastavení linky, ve které 
se důkladně vyčistí a dezinfikuje. 

Příslušné pracovní úkoly: 

čištění a sušení strojního zařízení, chemické stírání

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky, KIMTECH*/ WETTASK 
* DSX utěrky, průmyslové utěrky

Čištění od zbytků/
rozlitých potravin
Rozlité potraviny nebo jejich zbytky se musí z linky odstraňovat, 
aby se netvořily usazeniny, které by kontaminovaly výrobní proces.

Příslušné pracovní úkoly: 

stírání zbytků a rozlitých potravin

Návrhy produktů: 

WYPALL* X50 čisticí utěrky, WYPALL* L40 utěrky

Další informace můžete najít nawww.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing



V prostředích náročných na hygienu může naše rozsáhlá stírací řada 
pomoci omezit šíření infekce a zlepšit důvěru pacienta. Naše produkty 
představují nejbezpečnější volbu k dodržení protokolů čištění ve 
zdravotnictví a k omezení šíření choroboplodných zárodků a křížové 
infekce. Naše produkty pro pacienta zase umožňují lepší pohodlí i péči.

Zdravotnické zařízení

Uvedené produkty jsou jen návrhy. K zajištění cenově nejvýhodnějšího a zároveň nejúčinnějšího stíracího řešení 
doporučujeme, aby si zákazníci nechali provést naši úplnou analýzu závodu a zkušební testy. Podrobnosti získáte u 
obchodních zástupců. 

Příprava jídla a 
restaurace
Stírací systémy v prostorách pro přípravu 
jídla jsou potřebné pro vysátí rozlitých 
potravin, utírání povrchů a udržování 
čistoty v restauračních zařízeních.

Příslušné pracovní úkoly: 

setření rozlitých potravin, 
čištění vybavení a povrchů

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 čisticí utěrky, WYPALL* 
X50 čisticí utěrky, KIMTECH*/ 
WETTASK* DSX utěrky

Údržba závodů
Zahrnuje údržbu vybavení závodu 
a veřejných prostor k ochraně proti 
infekci a možné křížové kontaminaci.

Příslušné pracovní úkoly: 

obecné stírání, dezinfekční 
stírání, oddělení úkolů

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 utěrky, WYPALL* 
L30 utěrky, WYPALL* čisticí utěrky, 
KIMTECH* / WETTASK * DSX utěrky, 
WYPALL* X50/X80 čisticí utěrky

Čištění a dezinfekce
V prostorách zdravotnického zařízení - 
nemocničních pokojích, vyšetřovnách, 
soukromých pokojích pro pacienty 
a sesternách se musí dodržovat 
nejvyšší hygienické normy.

Příslušné pracovní úkoly: 

čištění a dezinfekce povrchů, 
oddělení pracovních úkolů

Návrhy produktů: 

WYPALL* X80 čisticí utěrky, WYPALL* X50 
čisticí utěrky, 
 
KIMTECH*/ WETTASK* DSX utěrky

Péče o pacienta
Do této sféry patří vysoké požadavky na různé 
jednorázové krycí potahy, které lze rychle vyměnit 
mezi střídáním jednotlivých pacientů, a čisticí 
prostředky k zajištění jejich dokonalé osobní hygieny.

Příslušné pracovní úkoly: 

čištění, sušení a dezinfekce pacientů a zakrývání povrchů

Návrhy produktů: 

WYPALL* L20 utěrky - malé role, WYPALL* 
L40 utěrky - skládané na čtvrtiny, KIMTECH * 
savé ručníky, KIMTECH* lékařské utěrky

11



Fast-absorbing material

Opakovaně použitelné 
a pevné utěrky

Běžný hadr WYPALL* X80

Utěrky WYPALL* X80 váží 5x méně než běžný 
hadr. Likvidace menšího množství také méně 
stojí.

Opakovaně použitelné utěrky WYPALL* X jsou dostatečně 
savé a odolné vůči rozpouštědlům, takže se vypořádají i s 
náročnými úkoly, a přitom jsou cenově i časově výhodné. 

Utěrky WYPALL* X se vyrábějí z našeho patentovaného 
materiálu HYDROKNIT* splétáním buničiny a polypropylenu 
pomocí prudkých vodních paprsků. Takto vyrobené utěrky 
jsou spolehlivé, drží tvar a lze je používat stále dokola.

•	  Vysoce savé – rychle vysají rozlité kapaliny, vyčistí ruce i 
strojní zařízení

•	  Pevné a odolné za mokra i za sucha – ideální pro obtížné 
úkoly jako třeba čištění strojních zařízení 

•	  Odolné vůči většině rozpouštědel - ideální k používání 
rozpouštědel na povrchy nebo k čištění 

•	  Neobsahují žádná lepidla ani pojiva a snižují tak množství 
zbytků zanechaných na povrchu

Lepší savost
U utěrek WYPALL* X70 a X80 byla použita naše jedinečná 
technologie PowerPockets. Nabízí ještě lepší savost, příjemnější 
pocit látky v ruce a lepší drhnutí. 

Integrované kapsy pomáhají rychleji a účinněji zachytit 
nečistoty a zašlou špínu, zanechávají čistší povrch a snižují 
množství odpadu.

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Vysoce pružné utěrky odolné  
proti propíchnutí pro čištění 
úzkých míst
•	  Materiál HYDROKNIT* odolný proti roztržení 

Tyto tenké utěrky jsou navrženy tak, aby byly odolné proti 
propíchnutí a zachovaly si maximální pružnost pro vyčištění 
i těch nejužších míst

•	  Utěrky s nízkým vlákněním 
Speciální technologie vlákna snižuje vláknění v porovnání s 
většinou ostatních netkaných textilií

•	  Správná velikost pro daný úkol 
Nabídka šikovných malých formátů, které pomáhají 
snižovat odpad: Skládané na čtvrtiny nebo v jedinečných 
krabicích typu Pop-up

Precizní utěrky pro 
strojírenství

Ideální pro:
•	  Náročné stírání 

Materiál podobný poddajné tkanině umožňuje 
maximální pružnost k čištění složitých dílů nebo součástí

•	  Stírání v kovovýrobě 
Odolnost proti oděru a propíchnutí pro nejobtížnější 
úkoly

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Naše nejsilnější utěrky, objemné, a 
přitom pružné pro náročné úkoly, 
jsou dokonalou náhradou hadrů
•	  Materiál HYDROKNIT* je odolný proti  

roztržení a rychle saje 
Utěrky odolné proti oděru pro nejobtížnější úkoly

•	  Poddajný materiál na dotyk připomínající tkaninu pro 
účinné a příjemné stírání

•	  Ve dvou formátech, abychom vyhovověli vašim 
požadavkům - velká role a skládané na čtvrtiny

Průmyslové 
utěrky

Ideální pro:
•	  Náročné úkoly údržby 

Vynikající savost maziva a oleje

•	  Stírání v kovovýrobě 
Čištění drsných povrchů bez rozpadnutí tkaniny

•	  Příprava povrchů 
Utěrky lze máchat, k opakovanému použití s olejem, 
tuky, mazivy a čisticími prostředky

V nabídce s naší technologií 
Power Pocket pro lepší účinnost 
stírání a dobrý pocit v ruce

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPALL* X90 
utěrky
2 vrstvy umožňují  
maximální savost 
Utěrky WYPALL* X90 účinně zlepšují stírání na pracovišti:

•	  Snížení spotřeby produktu  
Dvě vrstvy špičkového materiálu HYDROKNIT* jsou 
spojeny dohromady, a utěrka je pak objemnější a 
pevnější. To znamená i menší odpad utěrek až o 35 %1

•	  Rychlejší splnění pracovních úkolů  
Díky kombinaci polyesteru a dřevního vlákna je tento 
dvouvrstvý materiál savější a utěrka může stírat rychleji 
a efektivněji

•	  Snížení rizika poškození povrchu  
Polyesterová vlákna tvoří měkkou a příjemnou utěrku a 
čištění obtížných míst je snažší

•	  Inovační regulované dávkování  
Pomáhá regulovat provozní náklady a dál snižovat 
odpad

neuvěřitelné - 5 velkých 
rolí utěrek Wypall* X90 
může odsát 200 litrů 
oleje!

Ideální pro:
•  Požadavky na vysokou savost 

K vysátí rozlitého oleje nebo vody

•	  Snadné i náročné stírání 
Přizpůsobí se strojnímu zařízení i malým součástkám

•	  Pocit tkaniny 
Dostatečně měkké i k čištění rukou

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Extra pevné, objemné utěrky pro 
náročné úkoly údržby a stírání
Rychlost a velká savost se tu pojí s velkou 
odolností proti roztrhnutí. Utěrky WYPALL* X80 
jsou dokonalou náhradou za běžné hadry:

•	    Materiál HYDROKNIT*, odolný proti roztržení a rychle 
sající 
Natolik pevný, že se nerozpadne ani při 
čistění těch nejhrubších povrchů

•	  Použití s vodou a rozpouštědly 
Lze vymáchat a opět použít

•	  Možnosti odběru z role nebo v útržcích 
Podle vašich požadavků

WYPALL* X80 
utěrky

Ideální pro:
•	   Náročné stírání strojů a dílů 

Čištění drsných povrchů bez rozpadnutí

•	   Úkoly údržby 
Stírání mastnoty, oleje a absorpce větších nečistot

•	   Příprava povrchů  
Utěrky lze máchat, k použití s rozpouštědly nebo vodou 

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Jeden útržek utěrky 
WYPALL* X80 je tak pevný, 
že v něm zdvihnete 60 kg.

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Technologie / certifikace:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPALL* X70 
utěrky
Rychlé odsátí, pro středně 
náročné úkoly 
I mokré utěrky WYPALL* X70 zůstávají měkké, objemné 
a drží tvar:

•	  Dlouhá životnost, účinná savost 
Rychle setřou mastnotu, špínu i rozpouštědla

•	  Snadná práce 
 Zůstávají měkké a dlouho vydrží, vlhké i suché, lze 
použít s rozpouštědly

•	  Cenově výhodné  
Stačí vymáchat a znovu použít, snižují množství 
odpadu

•	  Víceúčelové  
 Udržují nástroje a strojní zařízení v čistotě, vhodné 
pro kontakt s potravinami

Ideální pro:
•  Náročná  údržba 

Úsporné stírání oleje, maziva, zašlé špíny a 
rozpouštědel z povrchů a nástrojů

•  Čištění nástrojů a strojního zařízení 
Stírání řezných kapalin a ochranných dílů

•  Kovové povrchy 
Rychle sají, jsou měkké a objemné, pro snadné a 
efektivní čištění

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Všestranné a s dlouhou životností, 
pro přesné stírání
Utěrky WYPALL* X60 a X50 jsou určeny pro nenáročné a 
běžné stírání včetně čištění skel a jsou:

•	  Tvárné a lehké 
K čištění křehkých dílů, odsátí malých loužiček, dosažení 
obtížně přístupných ploch a k utírání rukou

•	  Vhodné pro použití ředidel a rozpouštědel 
Dostatečně pevné k vydrhnutí lepidla, odstranění oleje a 
různých zbytků

•	  Navrženy speciálně pro lehčí úkoly 
Poskytují stálý výkon, pomáhají snížit odpad i provozní 
náklady

WYPALL* 
X60/50 utěrky

Ideální pro:
•	  Nanášení maziva a přesné čištění 

Použití ředidel a rozpouštědel. Poradí si s úzkými 
štěrbinami a setřou i obtížně přístupné části strojů

•	  Čištění a utírání skel 
Odstranění nečistot, oleje a zbytků

•	  Čištění dílů při konečné montáži 
Zajištění vysoce kvalitní konečné úpravy

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Technologie / certifikace:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Vysoká účinnost pro hygienicky 
oddělené čištění 
Rychlé, super savé, odolné proti roztrhnutí a s dlouhou 
životností 

•	  Čtyři barevné varianty 
 Jedna pro každý druh čištění, takže snižují riziko 
křížové kontaminace a zlepšují zákonné hygienické 
postupy

•	  Máchání a opětovné použití 
Optimální použití prodlužující životnost každé utěrky, 
pomáhá snížit množství odpadu a provozní náklady

•	  Dvě úrovně výkonu 
Vyberte si mezi vysoce savou, dlouhodobě pevnou 
utěrkou (čisticí utěrky WYPALL* X80) nebo výhodným 
hygienickým stíracím systémem (čisticí utěrky 
WYPALL* X50) 

WYPALL* X80/50 
čisticí utěrky

Ideální pro:
•	  Čištění v kuchyni, čištění stolů a pultů 

Čištění zařízení a nástrojů k přípravě jídel, stírání oleje a 
tuků. Máchání a opětovné použití snižuje náklady 

•	  Čištění při zpracování potravin na průmyslové úrovni 
Super savé a odolné proti protržení, vhodné pro 
hloubkové čištění, čištění při změně produktu a čištění 
dopravníku

•	  Snižování rizika křížové kontaminace   
Barevné utěrky pro každý prostor/úkol, omezení šíření 
choroboplodných zárodků mezi klinickými prostory a 
místnostmi pro pacienty

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

naše čisticí utěrky WYPALL* 
X50/80 obsahují vlákna.

Technologie / certifikace:
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HigHlY absorbent Fabric

Jednorázové 
utěrky
Jestliže potřebujte jednorázovou utěrku k 
setření rozlitých kapalin, vyčištění rukou 
a stírání povrchů, pak je pro vás tato řada 
utěrek ideální. 
Protože naše jedinečná struktura tkaniny AIRFLEX* s velkými 
vzduchovými kapsami absorbuje víc kapalin, a přitom je 
pevnější a silnější než struktura běžné utěrky. Pro daný 
pracovní úkol tedy spotřebujete méně útržků. 

Utěrky WYPALL* L jsou ideální pro čištění velkých louží na 
povrchu a spojují v sobě efektivitu výkonu i výhodnou cenu. 
Jsou také oblíbenou volbou pro 8 z 10 uživatelů1. 

•	  Bezkonkurenční pevnost za mokra díky jedinečné struktuře 
vlákna, rychlé setření rozlitých kapalin bez rizika odlomení 
nebo promočení. Mokré utěrky jsou více než dvakrát 
pevnější než běžné utěrky2

•	  S utěrkou WYPALL* L máte pocit většího objemu, protože 
tato naše řada je o 19 % objemnější než tradiční papírové 
utěrky2, a lépe tak chrání ruce. My naše utěrky nelisujeme. 
Vlákna se tedy nestlačí. 

•	  Vynikající výkon a rychlejší sušení snižují spotřebu až o  
15 %3, zkracují dobu stírání a snižují množství odpadu.

1  V rámci nezávislého průzkumu trhu byly na mnoha 
pracovištích a při různých pracovních úkolech porovnávány 
utěrky WYPALL* L vyrobené z tkaniny AIRFLEX* s běžnými 
jednovrstvými utěrkami. 8 z 10 uživatelů dalo přednost 
utěrkám WYPALL* L10 před běžnými jednovrstvými utěrkami.

2  V laboratorních testech se utěrky WYPALL* L40 se porovnávaly 
s třívrstvou utěrkou hlavního konkurenta. Utěrka WYPALL* L40 
odsála o 144 % víc vody a o 37 % víc oleje. Pevnost v tahu v 
příčném směru za mokra byla vyšší o 121 %. Objem byl vyšší 
o 19 %.

3  Nezávislý průzkum trhu ukázal, že utěrek WYPALL* L10 se v 
porovnání s jednovrstvými běžnými utěrkami spotřebovalo o 
15 % méně.

Utěrky WYPALL* L sají vodu dvakrát 
rychleji než jiné lehké suché krepové 
utěrky. To znamená o 15 % menší 
spotřebu při stejném úkolu3

o 15 % 
nižší spotřeba

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Účinná jednorázová utěrka 
k běžnému stírání
Použití jedinečné technologie výroby základní vrstvy "Double 
Re-Creped" (DRC) u utěrek WYPALL* L40 umožňují rychlou 
absorpci kapalin, maziva a větších louží kapalin:

•	  Vysoce savá jednorázová utěrka  
Jedinečná vnitřní vrstva podobná houbě odsaje rychle  
kapaliny, a přitom zůstane pevná

•	  Vhodné pro většinu povrchů i pro ruce a obličej 
S měkkou, na omak příjemnou vnější vrstvou

•	  Možnosti odběru z role nebo v útržcích 
Podle vašich požadavků

WYPALL* L40 utěrky

Ideální pro:
•	  Běžné průmyslové čištění a všeobecná údržba 

Čištění velkých louží a úniků kapalin

•	  Účinné čištění výrobních linek 
Rychlé odsátí kapalin, minimalizace prostojů ve výrobě

•	  Utírání pokožky pacienta 
Vrchní vrstva je dostatečně měkká k otírání rukou i 
obličeje a podporuje hygienické jednorázové použití, 
které omezuje šíření choroboplodných zárodků

Díky velkým vzduchovým 
kapsám tkaniny AIRFLEX* 
odsaje utěrka WYPALL* L40 
dvakrát víc vody v porovnání s 
běžnými utěrkami a až o 37 % 
víc oleje.2

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Výjimečný výkon, vynikající cena
Pokud hledáte pevnou jednorázovou utěrku za výhodnou 
cenu, splňuje utěrka WYPALL* L30 oba požadavky: 

•	  Lehká a příjemná na dotyk, působí jako tkanina 
Tedy dostatečně měkká pro použití na obličej i ruce

•	  Zesílená vnitřní struktura  
 Jedinečná struktura DRC je zárukou pevnosti a 
savosti utěrky při stírání mokrých povrchů

•	  Vynikající denní náklady 
Cenově výhodná alternativa k utěrkám Airlaid

WYPALL* L30 utěrky

Ideální pro:
•	  Rozlití oleje 

Rychle vysaje olej a mazivo

•	  Stírání strojů 
Pro méně náročné čištění strojních dílů

•	  Stírání povrchů za mokra 
Mřížková struktura utěrky udržuje tvar i za mokra

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Technologie / certifikace:



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Pro lehké a přesné stírání
Pokud hledáte výhodnou cenu a všestrannost pro každodenní 
stírání, mohou počet spotřebovaných utěrek snížit naše 
spolehlivě absorbující utěrky WYPALL* L20 a L10. 

•	  Rychle sající strukturovaná vícevrstvá utěrka 
Navržená zejména k čištění lehké špíny na 
povrchu a odsátí malých loužiček 

•	  Jemné stírání 
Pro jemné leštění a odstraňování prachu a zašlé špíny

•	  Výběr z několika velkokapacitních formátů odběru 
Podle vašich požadavků

WYPALL* L20/10 
Utěrky

Ideální pro:
•	  Stírání při konečné montáži 

Vylitá voda, pracovní úkoly s postřikem a stíráním, sušení 
a čištění rukou

•	  Odstranění menšího znečištění, nemastných postřiků 
a konečné stírání 
Leštění skel, hladkých povrchů a čištění nástrojů

•	  Praktické víceúčelové využití 
Rychle dostupné k setření loužiček, usušení a vyčištění 
rukou a stírání v okolí přípravy jídel

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Speciální utěrky

Speciálně navržený výkon pro speciální 
prostředí
Některé řízené úkoly vyžadují velmi speciální stírací 
produkty a dávkovací systémy. Proto jsme využili všech 
našich zkušeností a stíracích technologií k vytvoření řady 
pro speciální úkoly prvotřídní kvality, která může pomoci 
maximalizovat efektivitu a produktivitu a snížit náklady na 
stírání a rozpouštědla. 

KIMTECH* utěrky k přípravě povrchu
Nabízejí přesnost a spolehlivost při řízených a zodpovědných 
úkolech čištění v prostředích dopravy a průmyslové výroby 

KIMTECH* utěrky pro výrobní procesy
Pevné, s nízkou úrovní vláknění, k opakovanému použití s 
čisticími chemikáliemi a rozpouštědly v prostředích dopravy a 
průmyslové výroby.

Utěrky KIMTECH* pro systémy WETTASK* 
Doplňovatelný, zcela uzavřený stírací systém, který umožňuje 
lepší kontrolu nad použitím rozpouštědla / dezinfekce a 
náklady na stírání.

WYPALL* čisticí utěrky
Přenosný systém vlhkých utěrek bez rozpouštědel. Kdekoli 
a kdykoli připravené k použití. Ideální pro dopravu a 
průmyslovou výrobu.

WYPALL* mikrovláknové čisticí utěrky
Navrženy pro profesionální čištění, rychlé přilnutí a zachycení 
nečistot z povrchu. Ideální pro kanceláře zdravotnictví, hotely, 
restaurace a catering.

KIMTECH* utěrky pro letectví
Poskytují špičková řešení, speciálně navržená pro přesné 
normy pracovních úkolů v letectví. 

Systém WETTASK* pomáhá díky dávkování 
po jednom útržku v porovnání s tradičními 
opakovaně použitelnými stíracími a 
dezinfekčními systémy snižovat riziko 
křížové kontaminace.

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



Naše řada utěrek KIMTECH* určitě 
splní vaše speciální požadavky:

KIMTECH* utěrky k přípravě povrchu 
Když je nutná přesnost a spolehlivost, nastupuje značka 
KIMTECH*. Poskytuje nejlepší řešení k zajištění zodpovědných 
stíracích úkolů v dopravě, zdravotnictví a výrobě. Nabízí záruku 
řízeného stálého výkonu všude tam, kde na tom záleží. 

KIMTECH* utěrky pro výrobní procesy
Pevné, s nízkou úrovní vláknění, k opakovanému použití s 
čisticími chemikáliemi a rozpouštědly. Vynikající pro stírání 
oleje a maziva a ideální pro:

Použití při nátěrech v tiskařském a automobilovém 
průmyslu 
Utěrka je zcela bez silikonu 

KIMTECH* utěrky

Vyberte si:
•	  Lepivé utěrky 

Odstranění prachu z broušení v průmyslových a 
výrobních pracovních prostředích

•	  Utěrky na těsnivo 
Netkaná otevřená struktura je ideální pro stírání 
těsnicích tmelů z nástrojů a štětců

•	  Mikrovláknové utěrky 
Pro péči o automobily. Tyto utěrky jsou cenově 
výhodné, pratelné, z vysoce kvalitního polyesteru/
polyamidu a netřepí se

•	  Utěrky pro výrobní proces 
Pevné, s nízkým vlákněním, pro opakované použití s 
čisticími chemikáliemi a rozpouštědly

Dodávané formáty

Technologie / certifikace:

Barevné možnosti:
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WETTASK* doplňovatelné 
stírací systémy pro 
průmyslové aplikace
Produktivita
•	  Systém připravený k použití šetří pracovní čas a úsilí

•	  Umožňuje přidání jakýchkoli oblíbených rozpouštědel/
chemikálií

Rentabilita
•	  Snížení spotřeby rozpouštědla nejméně o 20 %

•	  Nižší náklady na likvidaci odpadu

Zdraví a bezpečnost
•	  Snížení ekologické stopy menším množstvím těkavých 

organických sloučenin (VOC)

•	  Menší vystavení pracovníků rozpouštědlům

•	  Zvýšení bezpečnosti pracovníka

Utěrky KIMTECH * SSX lze použít s 
průmyslově standardními rozpouštědly 
založenými na následujícíh látkách:

Utěrky KIMTECH * SSX pro průmyslovou 
výrobu
•	  Strukturovaná tkanina k zachycení nečistot

•	  Kompatibilní s širokou řadou rozpouštědel

Jsou určeny zejména pro stírání pomocí rozpouštědel a pro 
přípravu povrchu. Tyto naše doplňovatelné a uzavřené stírací 
systémy okamžitě zlepší bezpečnost a sníží pravděpodobnost 
rozlití rozpouštědla. Ideální pro: Průmyslová výroba a doprava.

Pevné a savé, pro úkoly vyžadující nízké vláknění

Splňuje požadavky leteckého průmyslu 
Bez silikonu, se stálým pH a nízkým vlákněním, vhodné pro 
použití s rozpouštědly a agresivními chemikáliemi. Určeny pro 
letecké odvětví. Všechny naše utěrky pro letectví WETTASK* SSX 
mají certifikát BMS 15-5F a AMS 3819B.

WETTASK* 
SSX utěrky

Ideální pro:
•	  Stírání průmyslových povrchů 

Použití vámi vybraného rozpouštědla

•	  Stírání při přípravě povrchu 
Použití s rozpouštědly a agresivními chemikáliemi

•	  Stírání ve zdravotnických zařízeních 
Použití vámi vybraného dezinfekčního / čisticího prostředku

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

•	  MEK

•	  isopropanol aceton

•	  n-heptan

•	  ethanol

•	  ethylacetát

•	  xylol

•	  cyklohexan

•	  trichlormethan

Technologie / certifikace: BMS 15-5F / AMS 3819B



 

Dokonalé povrchy 
pro zdravotnictví
WETTASK* DSX / DS utěrky

Společnou prací můžeme vytvořit zdravější zdravotnická 
pracoviště
Čistota povrchu představuje při odstraňování křížové infekce další velmi důležitý faktor. 
Potenciálně škodlivé bakterie mohou na špinavém povrch přežívat mnoho hodin. Proto 
jsou účinné programy k zabránění infekce založeny na pravidelném čištění povrchů.

Při navrhování našich utěrek KIMTECH* pro doplňovatelný stírací systém WETTASK* 
jsme měli tyto skutečnosti na mysli. Náš doplňovatelný, kompaktní, soběstačný stírací 
systém za mokra nabízí vysoce účinné a cenově výhodné stírání na kritických místech v 
oblasti zdravotní péče, které pomáhá snižovat riziko křížové infekce.

Systém je kompatibilní s širokou řadou běžných čisticích a dezinfekčních roztoků, na 
základě následujících látek:

•	  glukoprotamin (alkohol)

•	  benzalkoniumchlorid (BKC) a N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

•	  benzalkoniumchlorid (BKC) - glutaraldehyd

Utěrky KIMTECH* pro doplňovatelný stírací systém 
WETTASK* 
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* má za sebou dlouhou historii pomoci 
zdravotníkům při výkonu jejich denních povinností v souladu s nejpřísnějšími normami. 
Naše zkušenosti v tomto oboru znamenají, že tvrdě pracujeme na pochopení vašich 
potřeb a naše vývojové týmy se snaží o jejich splnění pomocí inovačních řešení.

Snižuje náklady
•	  Jediný kyblík utěrek stačí k dezinfekci plochy až 250 m²

•	  Samotěsnící víko brání odpařování čisticího roztoku mezi použitím

•	  Odběr po jednom útržku umožňuje lepší kontrolu

•	  Jednotlivé utěrky jsou navrženy k použití optimálního množství čisticí kapaliny

Bezpečné a spolehlivé
•	  Výzkumná studie prokázala, že utěrky KIMTECH * si zachovají dezinfekční 

účinnost po dobu minimálně 28 dnů

•	  Utěsněné víko systému chrání utěrky před vysycháním a jsou tak použitelné, 
kdykoli je třeba

•	  Plně uzavřený dávkovací systém nabízí lepší ochranu před rozlitím a 
vystříknutím - čisticí kapalina se objeví pouze tam, kde je to třeba

Univerzální a přenosné
•	  Vytvořte si vlastní předem navlhčené utěrky přesně pro daný účel s přidáním 

svého oblíbeného čisticího roztoku

•	  Přenosný systém umožňuje použití v celém zdravotnickém zařízení

Rozhodněte se správně
Váš výběr stíracích materiálů může významně 
ovlivnit účinnost dezinfekčního prostředku. 
S pouhými 1,75 litru vašeho dezinfekčního 
prostředku v kombinaci s našimi utěrkami 
Wettask DS/DSX budete moci dezinfikovat 
plochu 250 m² i větší. 

Testování prováděné v období více než 4 
týdnů potvrdilo vynikající výkon obou utěrek 
KIMTECH*/ WETTASK* DS i DSX.
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   Vynikající výkon po celé 4 týdny

   Minimální redukční faktor ke splnění 
testu

  Dezinfekční prostředek A obsahuje  
(benzalkoniumchlorid + glucoprotamin,2) 

  Dezinfekční prostředek B obsahuje  (glutaral 
benzyl-C12-18-alkydimethylammoniumchlorid 
+ didecyldimethylammoniumchorid) 
 

  Dezinfekční prostředek C obsahuje  (glutaral 
benzyl-C12-18-alkydimethylammoniumchlorid 
+ N (3-aminopropyl)-N-dodecylpropan 
-1,3-diamin)
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Ideální pro:
Ideální pro zdravotnická prostředí s vysokými nároky na 
hygienu a vyžadujícími optimální zvládnutí infekce

•	  Odolnost vůči plísním a biologickému růstu 
Chemicky ošetřené utěrky na povrchy k ochraně 
pacientů v prostorách akutní a primární péče

•	  Dlouhotrvající ochrana 
Na stíraném povrchu zanechává kapalinu umožňující 
další působení dezinfekčního prostředku

•	   Alternativa ke sprejům 
Omezuje plýtvání a umožňuje lepší kontrolu nákladů

Umožní vám lepší kontrolu nad 
použitím rozpouštědla /dezinfekce a 
náklady na stírání
Představujeme vám novou koncepci ve stíracích systémech. 
Navrhli jsme doplňovatelný, vzduchotěsný stírací systém. 
Umožní vám lepší kontrolu chemikálií a poskytne navlhčené 
utěrky speciálně určené pro čištění ve vašem sektoru. Vy si jen 
vyberete: 

•	  Zlepšení hygieny a bezpečnostních standardů 
 Již navlhčené utěrky pomáhají regulovat náklady na 
rozpouštědla a dezinfekční prostředky

•	  Plně uzavřený systém  
 K omezení křížové kontaminace, chemických výparů a 
stříkanců, zlepšení bezpečnosti pracovníků

WETTASK* DSX / DS 
utěrky

náš systém WETTASK* snižuje spotřebu 
rozpouštědla nejméně o 20 % v porovnání 
s tradičními hadry a dalšími otevřenými 
systémy.
Jednoduše si vyberte utěrky KIMTECH*, které jsou pro váš úkol 
nejlepší, a potom přidejte chemický roztok, který již používáte. 
Přilijte až 2,5 litru roztoku nebo takové množství, které je 
potřebné k dostatečnému navlhčení utěrek pro daný úkol.

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



Dobře víme, že zatímco příprava 
povrchu a čištění tvoří velmi 
malou část výroby celého letadla a 
vybavení,  proces opravy a údržby 
je stejně tak důležitý a vyžaduje 
přesné produkty střižené přímo na 
míru.

KIMTECH*  
utěrky pro letectví

Utěrky pro univerzální a 
chemické aplikace
•	  Snadno připravitelné  slabé čisticí 

roztoky, které vyřeší problém snížení 
odpadu a zvýšení produktivity práce 
při obecných stíracích úkolech. 

•	  Regulovanější dávkování a použití 
rozpouštědla snižují množství odpadu 
a zlepšují celkový výkon oproti 
tradičním systémům kbelík/láhev a 
jednorázovým, předem napuštěným 
utěrkám.

Utěrky s nízkým vlákněním 
pro náročné úkoly
•	  Pokročilý materiál pro optimální 

regulaci vláknění a uvolňování.

Utěrky ke stírání hrubého 
povrchu v letectví
•	  Vysoce odolné utěrky pro letectví 

speciálně určené na drsné plochy.
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPALL*  
mikrovláknové čisticí utěrky

Mikrovláknové čisticí utěrky 
WYPALL* odsají kapaliny v 
množství rovnajícímu se až 
osminásobku jejich váhy

Navrženy pro profesionální čištění
K opakovanému použití, naše mikrovláknové čisticí utěrky 
WYPALL* lze vyprat až 300x bez zhoršení výkonu. Vytvoření 
cenově výhodnější nabídky pro vytížené profesionály v čištění. 

•	  Bez potřeby čisticích chemikálií 
Snížení ročních nákladů na čištění a podpora  ekologického 
chování

•	  Čtyři barevné verze pro snadné oddělení podle úkolu 
Pomoc při minimalizaci křížové kontaminace

•	  Určeny k přisátí a zachycení nečistot z povrchu 
Pro rychlejší a účinnější čištění

Ideální pro:
•	  Čištění stolů a povrchů 

Účinné přisátí a zachycení nečistot

•	  Čištění skel a zrcadel 
Hladká struktura zelené mikrovláknové utěrky je zárukou 
čistých reflexních ploch bez šmouh

•	  Snižování rizika křížové kontaminace 
Barevně odlišené utěrky pro každý úkol k zajištění vysokých 
klinických standardů hygieny

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Výrazně vyšší čisticí výkon
Mikrovláknová utěrka Bavlněná utěrka

Povrch zůstane čistý, suchý a 
vyleštěný

Sbírá a 
zachycuje 
nečistoty a 
vlhkost

Nečistoty a 
vlhkost jen 
posunuje před 
sebou

Povrch je stále špinavý a mokrý

Technologie / certifikace:
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1

2

1.  Strukturovaný povrch a 
nejnovější čisticí činidlo úspěšně 
rozruší a rozpustí odolné 
nečistoty a zašlou špínu 

2. Absorpční vrstva vysaje a zadrží 
nečistoty, aby se nedostaly zpět 
na ruce

3. Hladký povrch vyčistí veškeré 
zbývající nečistoty, a přitom 
zanechá pokožku potaženou 
zvlhčovadly

Navlhčené, přenosné, kdekoli a 
kdykoli připravené k použití
Ideální pro výrobu, strojírenství, údržbu, dopravu a sektor služeb:

•	   Jedním krokem odstraní zašlou mastnotu a špínu 
Bez gelů, hadrů, mýdla a vody

•	   Efektivní zvlhčující systém 
Speciální složení přírodních esenciálních složek pomáhá 
snižovat vysoušení pokožky 

•	   Speciálně vytvořená tkanina  
Čistí rychle, účinně a úsporně

WYPALL* čisticí 
utěrky

Ideální pro:
•	  Bez rozpouštědla, s přidáním zvlhčovačů 

K ochraně rukou, brání vysoušení pokožky

•	  Pevné a s dlouhou životností 
Odstraní olej, mazivo a zašlou špínu z rukou, nástrojů a 
strojního zařízení

•	  Řízený odběr po jednom útržku 
Snížení množství odpadu a hygieničtější použití - utěrky se 
dotkne pouze uživatel

Dodávané formáty

Barevné možnosti:

Technologie / certifikace:
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Dávkovací systémy

Přenosné dávkovací systémy určené pro 
všechna prostředí
Je pro vaše pracoviště nejvhodnější velká kapacita, přenosný 
systém nebo hygienický odběr po jednom útržku? Připravili 
jsme pro vás úplnou řadu praktických a inovačních dávkovacích 
systémů pro nejrůznější pracovní prostředí. 

Při navrhování vždy myslíme na váš způsob používání, hygienu, 
odpad, údržbu a cenovou výhodnost, a nezapomínáme ani na 
možnost poškození produktu a kontaminaci. Chceme vám prostě 
usnadnit volbu spolehlivého dávkovacího systému.

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz



Velká role
Velká kapacita pro hodně využívané 
prostory s velkým provozem, snadný 
přenos na potřebné místo. K dispozici 
také s nožním pedálem pro odběr 
jednou rukou.

naše dávkovací systémy jsou 
určeny k zajištění správné 
dávky produktu. Pomáhají vám 
regulovat spotřebu a brání 
plýtvání. 

Krabice BRAG*
Přenosné systémy k 
regulaci spotřeby k čištění 
nebo stírání za pohybu.

Krabice Pop Up
Flexibilní systém k regulaci spotřeby 
k čištění nebo stírání za pohybu, 
systém zaručuje regulované použití a 
zároveň chrání utěrku.

 Dávkování - skládané / skládané na 
čtvrtiny
 Nejlepší volba pro okamžitou 
dostupnost na některých speciálních 
pracovištích. Dva systémy nabízející 
jednotlivé utěrky ve vodoodpudivých 
plastových sáčcích polybag 
chránících před potřísněním.

Dávkovač nad nemocniční 
lůžko s krytem
Dávkovač nad nemocniční 
lůžko s krytem lze připevnit na 
zeď v blízkosti ošetřovatelských 
lůžek ke snadnému odběru.

Role se středovým odvinem
 Hygienický odběr po jednom 
útržku, ideální pro místa s 
potravinami. Snadné a rychlé 
přední plnění a hygienické 
stírání povrchu ve shodě s 
HCCP

Krabice Right Rag Box a Multi-box
Pro okamžité stírání, umožňuje okamžitý 
přístup k utěrkám v případě náhlého 
rozlití.
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Společně vytvoříme 
výjimečná pracoviště - 
Exceptional Workplaces*

Společnost KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* už neprodává 
jen skvělé produkty - nabízíme pochopení, podporu, 
novou perspektivu a poskytujeme komplexní servisní 
řešení, která pomohou změnit tvář vašeho pracoviště.

Jak to děláme? Začínáme se změnou diskuze, ve které nově 
formulujeme, jaké může pracoviště být, a hlavně jaké by 
mělo být. Není to jen místo, kam chodíme a pracujeme, ale 
i místo, kde se lidé cítí výjimečně bezpečně a zdravě, a to je 
motivuje k podávání těch nejlepších pracovních výkonů.

Naše komplexní servisní řešení nabízejí něco 
mnohem cennějšího než jen produkty: zdravější, 
bezpečnější a produktivnější pracoviště. 

A taková pracoviště nazýváme 
výjimečná pracoviště - 
Exceptional Workplaces*

Zdravější Bezpečnější Produktivnější

Zdravější pracoviště
Dnešní podniky pracují více než kdy jindy s menším 
počtem pracovních sil; je proto naprosto nezbytné, 
aby podniky chránily pohodu a zdraví svých 
zaměstnanců a nabízely jim zdravé a hygieničtější 
pracovní prostory. Nabízíme vám nástroje, které:

 –  zvýší zapojení zaměstnanců

 – sníží absenci

 – zvýší produktivitu

Vyšší produktivita
Víme až příliš dobře, jak je důležité najít způsoby snížení 
nákladů a zlepšení marží.  
Proto jsme navrhli naše produkty a systémy tak, aby:

 – byly účinnější

 – snižovaly papírový odpad

 – zmenšovaly skladovací prostory

To vše vám ušetří čas a pomůže snížit náklady. 

Další informace můžete najít na www.kcprofessional.cz

Větší spolupráce zaměstnanců

Snížení absence

Vyšší produktivita



Víme, jak je pro vás větší efektivita důležitá. Pro nás je a bude 
zlepšování efektivity prioritou číslo jedna. 

Díky vzájemné spolupráci mohou naše utěrky efektivněji 
plnit úkoly vašeho pracoviště.

Společně vybudujeme 
efektivnější pracoviště

Ochranné pomůcky
Jsme obrovským zdrojem aktuálních bezpečnostních 
informací a můžeme vám tedy pomoci zůstat na špičce 
řešení základních bezpečnostních otázek dneška - k 
udržení kontinuity podnikání, minimalizaci ztrát pracovní 
doby a přípravě na situace, jež mohou ohrozit bezpečnost 
vašich pracovních sil.

UMÝVÁRNY A TOALETY
Pokud jde o prostředí umýváren a toalet, nastavujeme 
světové standardy. Zavázali jsme se nabídnout podnikům 
balíček zaměřený na vynikající hygienu a dojem s nabídkou 
úctyhodného a inovačního sortimentu produktů.



Nám záleží na zaměstnancích.  
Protože lidé jsou tím nejdůležitějším majetkem 
každého podniku.

Díky nim naše pracoviště fungují.  
A díky nám jsou jejich pracoviště výjimečná.

Výjimečná pracoviště* 
Zdravější, bezpečnější, produktivnější.

náš závazek

www
Objednejte si u svého místního distributora ještě dnes
Místního distributora najdete na www.kcprofessional.cz

Další informace o projektu Výjimečná pracoviště* najdete na: 
www.kcprofessional.cz
®/*jsou ochranné známky Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW publikační kód ID4720.15 CZ 07.12.



Naše úplná řada utěrek
Průvodce objednávek

Popis produktu Technologie Kód č. Obsah balení Velikost útržku  
(D x Š)

Příslušný zásobník

Nová řada průmyslových utěrek Kimberly-Clark Professional*

Kimberly-Clark Professional* Průmyslové utěrky - velká role, 1 vrstva 38676 1  x 550  = 550 (42,0 cm x 34,0 cm)   6146   6154   6155   6153

Kimberly-Clark Professional* Průmyslové utěrky - 1/4 sklad, 1 vrstva 38681 4  x 50  = 200 (30,5 cm x 31,8 cm)  N/A

Kimberly-Clark Professional* Precizní utěrky pro strojírenství - Pop-up krabice, 1 vrstva 38662 20  x 70  = 1400 (22,4 cm x 11,2 cm)  N/A

Kimberly-Clark Professional* Precizní utěrky pro strojírenství - 1/4 sklad, 1 vrstva 38663 12  x 76  = 912 (30,5 cm x 31,8 cm)  N/A

WYPALL* X90 Utěrky

WYPALL* X90 Utěrky - velká role, bílá, 2 vrstvy 12889 1  x 450  = 450 (34,0 cm x 28,2 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X90 Utěrky - BRAG* krabice, bílá, 2 vrstvy 12891 1  x 136  = 136 (42,7 cm x 28,2 cm)  neudává se

WYPALL* X90 Utěrky - Pop-Up krabice,bílá, 2 vrstvy 12890 5  x 68  = 340 (42,7 cm x 21,1 cm)   6974

WYPALL* X80 Utěrky

WYPALL* X80 Utěrky - velká role, ocelově modrá, 1 vrstva   8374 1  x 475  = 475 (38,0 cm x 42,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X80 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva   8377 1  x 475  = 475 (34,0 cm x 31,5 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X80 Utěrky - BRAG*krabice, ocelově modrá, 1 vrstva   8373 1  x 160  = 160 (42,7 cm x 31,8 cm) neudává se

WYPALL* X80 Utěrky - Pop-Up krabice, ocelově modrá, 1 vrstva   8375 5  x 80  = 400 (43,0 cm x 23,0 cm)   6974

WYPALL* X80 Utěrky - 1/4 sklad, bílá, 1 vrstva   8388 4  x 50  = 200 (33,0 cm x 31,8 cm) neudává se

WYPALL* X70 Utěrky

WYPALL* X70 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva   8384 1  x 500  = 500 (38,0 cm x 41,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X70 Utěrky - krabice, bílá, 1 vrstva   8381 1  x 300  = 300 (42,0 cm x 37,8 cm) neudává se

WYPALL* X70 Utěrky - BRAG* krabice, bílá, 1 vrstva   8383 1  x 150  = 150 (42,7 cm x 31,8 cm), neudává se

WYPALL* X70 Utěrky - 1/4 sklad, bílá,1 vrstva   8387 12  x 76  = 912 (31,8 cm x 33,0 cm) neudává se

WYPALL* X70 Utěrka - velká role, modrá, 1 vrstva   8389 1  x 870  = 870 (34,0 cm x 31,5 cm) neudává se

WYPALL* X70 Utěrka - POP-UP krabice, modrá, 1 vrstva   8390 10    x 100  = 1000 (42,5 cm x 23,0 cm) neudává se

WYPALL* X60 Utěrky

WYPALL* X60 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva   6036 1  x 750  = 750 (38,0 cm x 41,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X60 Utěrky - velká role, modrá, 1 vrstva   8371 1  x 500  = 500 (38,0 cm x 31,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* X60 Utěrky - Multibox, modrá, 1 vrstva  8380 1  x 150  = 150 (42,0 cm x 24,5 cm) neudává se

WYPALL* X60 Utěrky - BRAG* krabice, bílá, 1 vrstva   6035 1  x 200  = 200 (42,6 cm x 31,7 cm) neudává se

WYPALL* X60 Utěrky - 1/4 sklad, modrá, 1 vrstva   8372 12  x 76  = 912 (36,6 cm x 31,7 cm) neudává se

WYPALL* X60 Utěrky - Pop-Up krabice, bílá, 1 vrstva   8376 10  x 126  = 1260 (23,1 cm x 42,6 cm)   6974

WYPALL* X50 Utěrky

WYPALL* X50 Utěrky - Pop-Up krabice, bílá, 1 vrstva  8355 10  x 176  = 1760 (23,1 cm x 31,7 cm)   6974

WYPALL* X50 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva  8356 1  x 1100  = 1100 (24,9 cm x 34,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* Utěrky z mikrovlákna 

WYPALL* Utěrky z mikrovlákna - skládané, žlutá, 1 vrstva 8394 4  x 6  = 24 (40,0 cm x 40,0 cm) neudává se

WYPALL* Utěrky z mikrovlákna - skládané, modrá, 1 vrstva 8395 4  x 6  = 24 (40,0 cm x 40,0 cm) neudává se

WYPALL* Utěrky z mikrovlákna - skládané, zelená, 1 vrstva 8396 4  x 6  = 24 (40,0 cm x 40,0 cm) neudává se

WYPALL* Utěrky z mikrovlákna - skládané, červená, 1 vrstva 8397 4  x 6  = 24 (40,0 cm x 40,0 cm) neudává se

WYPALL* X80 Čisticí utěrky

WYPALL* X80 Čisticí utěrky - skládané, modrá, 1 vrstva  7565 10  x 25  = 250 (35,0 cm x 42,0 cm) neudává se

WYPALL* X80 Čisticí utěrky - skládané, zelená, 1 vrstva  7566 10  x 25  = 250 (35,0 cm x 42,0 cm) neudává se

WYPALL* X80 Čisticí utěrky - skládané, žlutá, 1 vrstva  7567 10  x 25  = 250 (35,0 cm x 42,0 cm) neudává se

WYPALL* X80 Čisticí utěrky - skládané, červená, 1 vrstva  7568 10  x 25  = 250 (35,0 cm x 42,0 cm) neudává se



Popis produktu Technologie Kód č. Obsah balení Velikost útržku (D x Š) Příslušný zásobník

WYPALL* X50 Čisticí utěrky

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - skládané, modrá, 1 vrstva  7441 6  x 50  = 300 (41,0 cm x 23,8 cm)   6974

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - skládané, zelená, 1 vrstva  7442 6  x 50  = 300 (42,5 cm x 25,0 cm)   6974

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - skládané, žlutá, 1 vrstva  7443 6  x 50  = 300 (42,5 cm x 25,0 cm)   6974

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - skládané, červená, 1 vrstva  7444 6  x 50  = 300 (42,5 cm x 25,0 cm)   6974

WYPALL* L40 utěrky

WYPALL* L40 Utěrky - velká role, modrá, 3 vrstvy  7425 1  x 750  = 750 (38,0 cm x 23,5 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L40 Utěrky - velká role, modrá, 3 vrstvy  7426 1  x 750  = 750 (38,0 cm x 33,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L40 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva 7452 1  x 750  = 750 (34,0 cm x 32,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L40 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva 7454 1  x 950  = 950 (34,0 cm x 31,5 cm)   6146  6154  6155

WYPALL * X40 Utěrky - 1/4 sklad, bílá, 1 vrstva 7471 18  x 56  = 1008 (33,0 cm x 32,0 cm)  neudává se

WYPALL * X40 Utěrky - Pop-Up krabice, bílá, 1 vrstva 7461 8  x 100  = 800 (25,0 cm x 41,5 cm)  neudává se

WYPALL* L40 Utěrky - velká role, bílá, 3 vrstvy 7331 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 37,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L30 utěrky

WYPALL* L30 Utěrky - velká role, modrá, 2 vrstvy  7300 1  x 500  = 500 (38,0 cm x 23,5 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L30 Utěrky - velká role, modrá, 2 vrstvy  7301 1  x 500  = 500 (38,0 cm x 33,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L30 Utěrky - malá role, modrá, 2 vrstvy  7304 24  x 100  = 2400 (38,0 cm x 24,0 cm)  neudává se

WYPALL* L30 Utěrky - malá role, modrá, 2 vrstvy  7305 12  x 100  = 1200 (38,0 cm x 51,0 cm)   7056

WYPALL* L30 Utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 2 vrstvy  7303 6  x 300  = 1800 (38,0 cm x 20,6 cm)   7087

WYPALL* L30 Utěrky - BRAG* krabice, modrá 2 vrstvy  7314 1  x 280  = 280 (42,0 cm x 33,0 cm)  neudává se

WYPALL* L30 Utěrky - velká role, modrá, 2 vrstvy  7317 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)   6155

WYPALL* L30 Utěrky - velká role, modrá, 2 vrstvy  7346 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)   6146  6154  6155

WYPALL* L30 Utěrky - velká role, modrá, 2 vrstvy  7347 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 33,0 см)  neudává se

WYPALL* L20 Utěrky

WYPALL* L20 utěrky - velká role, modrá, 1 vrstva  7200 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 23,5 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L20 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva  7202 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 24,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L20 utěrky - velká role, modrá, 1 vrstva  7240 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 33,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L20 Utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7268 6  x 400  = 2400 (38,0 cm x 18,5 cm)   7087

WYPALL* L20 Utěrky - velká role, bílá, 2 vrstvy  7249 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 33,0 cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L20 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstvy  7241 1  x 1000  = 1000 (38,0 cm x 33,0 cm)  neudává se

WYPALL* L20 Utěrky - velká role, bílá, 2 vrstvy  7248 1  x 1000  = 1000 (38,0 см x 23,5 см)  neudává se

WYPALL* L20 utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva 7379 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)  7087        7088

WYPALL* L20 utěrky - Roll Control, bílá, 1 vrstva 7491 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)  neudává se

WYPALL* L20 utěrky - Roll control, modrá, 1 vrstva 7492 6  x 400  = 2400 (38,0 см x 18,5 см)   7928



Popis produktu Technologie Kód č. Obsah balení Velikost útržku (D x Š) Příslušný zásobník

WYPALL* L10 Utěrky

WYPALL* L10 Utěrky - malá role, bílá, 1 vrstva  7104 12  x 200  = 2400 (38,0 cm x 24,0 cm)  neudává se

WYPALL* L10 Utěrky - malá role, modrá, 1 vrstva  7123 12  x 200  = 2400 (38,0 cm x 24,0 cm)  neudává se

WYPALL* L10 Utěrky - role s centrálním odvinem, modrá, 1 vrstva  7265 6  x 700  = 4200 (38,0 cm x 18,5 cm)   7087

WYPALL* L10 Utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7266 6  x 700  = 4200 (38,0 cm x 18,5 cm)   7087

WYPALL* L10 Utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva  7141 1  x 1500  = 1500 (38,0 cm x 24,0  cm)   6146  6154  6155

WYPALL* L10 utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7371 9  x 250  = 2250 (38,0 cm x 18,5 cm)   7905

WYPALL* L10 utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7373 6  x 630  = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm)  7087        7088

WYPALL* L10 utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7374 12  x 200  = 2400 (38,0 cm x 18,5 cm)   7905

WYPALL* L10 utěrky - Roll Control, modrá, 1 vrstva  7490 6  x 630  = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm)   7928

WYPALL* L10 utěrky - role s centrálním odvinem, bílá, 1 vrstva  7493 6  x 88  = 525 (38,0 cm x 18,5 cm)   7928

WYPALL* L10 utěrky - Roll Control, modrá, 1 vrstva  7494 6  x 630  = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm)   7928

WYPALL* L10 utěrky - Roll Control, bílá, 1 vrstva  7495 6  x 525  = 3150 (38,0 cm x 18,5 cm)   7928

WYPALL* Čistící utěrky

WYPALL* Čistící utěrky, zelená, 1 vrstva 7772 6  x 50  = 300 (27,0 cm x 27,0 cm)  neudává se

WYPALL* Čistící utěrky, zelená, 1 vrstva 7775 6  x 90  = 540 (27,0 cm x 27,0 cm)  neudává se

WYPALL* Čistící utěrky - Náplň, zelená, 1 vrstva 7776 6  x 75  = 450 (27,0 cm x 27,0 cm)  neudává se

WYPALL* Čisticí utěrka - Náplň / 6, zelená 7780 6  x 75  = 450 (25,0 см x 19,0 см)  neudává se

WYPALL* Čisticí utěrka - v sáčku, zelená 7781 6  x 75  = 450 (25,0 см x 19,0 см)  neudává se

KIMTECH* Utěrky

KIMTECH * Utěrky na leštění- náplň, bílá, 1 vrstva 7212 1  x 300  = 300 (60,0 cm x 39,0 cm)   7213

KIMTECH * Utěrky na leštění- kyblík, bílá, 1 vrstva 7213 1  x 300  = 300 (60,0 cm x 39,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Utěrky k odstranění těsnící hmoty - velká role,, bílá, 1 vrstva 7594 1  x 500  = 500 (40,0 cm x 50,0 cm)   6146  6154  6155

KIMTECH* Výrobní utěrky - velká role, modrá, 1 vrstva 7643 1  x 500  = 500 (38,0 cm x 34,0 cm)   6146  6154  6155

KIMTECH* / WETTASK* DSX Utěrky - role, bílá, 1 vrstva 7762 6  x 90  = 540 (31,8 cm x 30,5 cm)   7921

KIMTECH* / WETTASK* SSX Utěrky - role, bílá, 1 vrstva 7764 6  x 60  = 360 (32,0 cm x 31,0 cm)   7921

KIMTECH* / WETTASK* DS Utěrky - role, bílá, 1 vrstva 7767 6  x 90  = 540 (31,8 cm x 30,5 cm)   7922

KIMTECH* / WETTASK* DS Utěrky - malé role + zásobník, bílá, 1 vrstva 7732 12  x 35  = 420 (31,5 cm x 30,5 cm)  neudává se

KIMTECH* utěrky - 1/4 sklad, bílá 61510 8  x 50  = 400 (30,0 cm x 58,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Mikroaktivní utěrky k přípravě povrchů, modrá, 1 vrstva 7589 1  x 25  = 25 (40,0 cm x 40,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Výrobní utěrky - 1/4 sklad, modrá, 1 vrstva 7622 12  x 35  = 420 (38,1 cm x 49,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Mikroaktivní lešticí utěrky, modrá, 1 vrstva 7635 1  x 25  = 25 (39,0 cm x 39,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Mikroaktivní lešticí utěrky, zelená, 1 vrstva 7636 1  x 25  = 25 (39,0 cm x 39,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Utěrky k odstranění těsnící hmoty, bílá, 1 vrstva 7642 1  x 500  = 500 (40,0 cm x 50,0 cm)  neudává se

KIMTECH* Výrobní utěrky - BRAG* krabice, modrá, 1 vrstva 7644 1  x 160  = 160 (30,7 cm x 42,6 cm)  neudává se

KIMTECH* / WETTASK* SSX Utěrky - role, bílá, 1 vrstva 7769 6  x 175  = 1050 (15,2 cm x 22,5 cm)   7921  7922

KIMTECH PURE* Čisticí utěrky - velká role, bílá, 1 vrstva 7623 1  x 600  = 600 (38,0 cm x 34,0 cm)   6146  6154  6155

KIMTECH PURE* Čistící utěrky - 1/4 sklad, bílá, 1 vrstva 7624 12  x 35  = 420 (38,5 cm x 35,1 cm) neudává se

Utěrky pro letecký průmysl pro všeobecné použití 38664 1  x 900  = 900 (34.0cm x 31,0 cm)

Utěrky pro letecký průmysl pro kontakt s chemikáliemi 38665 6  x 60  = 360 (32,0cm x 30,0 cm)

Utěrky pro letecký průmysl pro náročné úkoly 38666 1  x 540  = 540 (34,0cm x 31,0 cm)

Utěrky pro letecký průmysl na abrazivní povrchy 38667 6  x 60  = 360 (32,0cm x 31,0 cm)  

Utěrky s nízkým vlákněním pro náročné úkoly 38668 10  x 60  = 600 (30,0cm x 30,0 cm)  
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Dávkovače
Popis produktu Kód č. Obsah balení

Dávkovače

AQUA* Zásobník na skládané ručníky - C sklad 6974 1  (V 40 x Š 37 x H 17 cm)

Zásobník na utěrky, na stěnu i stůl - velká role, modrá 6146 1 (V 32 x Š 52 x H 30 cm)

Pojízdný zásobník na utěrky na podlahu - velká role, modrá 6154 1 (V 96 x Š 52 x H 55 cm)

Pojízdný zásobník na utěrky - velká role, modrá 6155 1 (V 109 x Š 50 x H 74 cm)

WETTTASK* Zásobník na utěrky v roli - kyblík, modrá 7921 4 (V 24 x Š 22 x H 22 cm)

WETTTASK* DS Zásobník na utěrky v roli - kyblík, bílá 7922 6 (V 18 x Š 20 x H 20 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na utěrky - Malá role, bílá 7935 1      (V 29 x Š15cm x H15cm)

Plastový zásobník na utěrky v roli - 50 cm, bílá 7056 1  (V 15 x Š 56 x H 15 cm)

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem, šedá 7087 1  (V 37 x Š 26 x H 26 cm)

Mini zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem, černá 7905 1  (V 32 x Š 17 x H 17 cm)

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem, šedá 7928 1  (V 31 x Š 26 x H 24 cm)

Údaje platí v době předání do tisku.


