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Chusteczki Econowipes™ 

Produkt nr #6704F

Opis produktu
Chusteczki Econowipes składają się z 55% celulozy i 45% 
poliestru. Posiadają doskonałą chłonność, zatrzymują 
zanieczyszczenia oraz są bardzo wytrzymałe. Econowipes 
są idealne do czyszczenia każdego obszaru. 

• Doskonała odporność na rozpuszczalniki i 
rozcieńczone kwasy 

• Ekonomiczne 
• Trwałe 
• Doskonale zbierają cząstki
• Wysoka absorbcja 
• Niskie zanieczyszczenie jonowe 
• Zapakowane w środowisku klasy 100  
• Niskie strzępienie w porównaniu z bawełną 

Typowe zastosowania
Econowipes mogą być stosowane do:

• Czyszczenia obszarów przetwarzania wody  
• Czyszczenia kwasów i innych wycieków 

chemicznych  
• Wycierania maszyn i oprzyrządowania
• Czyszczenia obszarów masek 

fotolitograficznych
• Czyszczenia komór laminarnych
• Czyszczenia kwarcytu
• Ogólnego czyszczenia cleanroom’ów 

Kompatybilność
Econowipes są kompatybilne z najbardziej 
powszechnymi rozpuszczalnikami takimi jak alkohol
izopropylowy, metanol oraz ketonami takimi jak aceton 
lub keton metylowo-etylowy. Chusteczki te są na ogół 
kompatybilne z rozcieńczonymi lub słabymi kwasami.

Kod produktu

6704F   10.2cm x 10.2cm (4" x 4") niestrzępiące się 
chusteczki celulozowo/poliestrowe, 100 szt./
paczka
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Materiał Celuloza/Poliester   

Chusteczka Seria 6700  

Wymiary 4" x 4" / 10.2cm x 10.2cm (6704F) 

>/= 100 imikronów 7.3 milion/m
2

Jony fosforanowe 

Jony sodu

NVR ekstrahowany w wodzie 
dejonizowanej

0.08 g/m2 

Absorbcja 234 ml/m2 

Pojemność 300 % 

Dane testowe Econowipes

Uwaga: 
Ta informacja jest uważana za dokładną. Jest przeznaczona dla 
profesjonalnych użytkowników końcowych posiadających umiejętności 
do prawidłowej oceny i wykorzystania danych. CHEMTRONICS nie 
gwarantuje dokładności danych i nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody poniesione podczas korzystania z nich.

Chemtronics is a registered trademark of Chemtronics. All rights 
reserved. Coventry and Econowipes  are trademarks of 
Chemtronics. All rights reserved. 

Chusteczki Econowipes™
Produkt nr #6704F

Gramatura 64-75 g/m2

Liczba cząstek

Jony chlorkowe 25 ppm 

Potas 6 ppm 

Nie wykryto

60 ppm 

Silikony (FTIR) Nie wykryto

NVR ekstrahowany w izopropanolu 0.05 g/m2 

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, 93-143 Łódź

www.rateart.pl
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	6704    4" x 4" (10.2cm x 10.2cm) Cellulose/Polyester nonwoven wipe, 1200/bag (12 x 100/inner bag)
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	 Clean-up Acids and other Chemical Spills
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	 Clean Photo-Mask Areas
	 Clean Laminar Flow Benches
	 Clean Quartzware
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