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Patyczki czyszczące 1.25 mm   
Produkt nr #25123X, 25125F

Opis produktu 
Patyczek czyszczący 1.25 mm jest doskonałym 
rozwiązaniem do usuwania zanieczyszczeń z 
powierzchni czołowych, osłonek włókien i dysków 
polerujących o średnicy 1.25 mm. Poliestrowa 
końcówka ściśle przylega i dopasowuje się do wnętrza 
rękawów, adapterów i przyrządów polerujących o 
średnicy 1.25 mm. Krytyczne powierzchnie są 
oczyszczane z wszelkich zanieczyszczeń, zwłaszcza 
podczas procesu czyszczenia kombinowanego.
Patyczek moze być stosowany na mokro lub na sucho, 
aby usunąć brud i zanieczyszczenia olejowe. Czyściki 
na bazie rozpuszczalnika, takie jak precyzyjny mazak 
czyszczący MX lub Electro-Wash PX, są w 100% 
kompatybilne z patyczkiem i są rekomendowane do 
czyszczenia powierzchni czołowych.  W naszym 
zastrzeżonym procesie produkcji nie stosuje się żadnych 
klejów, minimalizując w ten sposób zanieczyszczenia.
Końcówka patyczka nie zawiera żadnych łączeń ani 
twardych powierzchni, które mogłyby zarysować 
krytyczne powierzchnie.

Typowe zastosowania

• Czyszczenie powierzchni czołowych 
światłowodów i osłonek o średnicy 1.25 mm

• Usuwanie zanieczyszczeń z uchwytów 
polerskich do ferrul 1.25 mm. 

Kompatybilność 
Patyczek czyszczący Coventry jest kompatybilny z 
prezycyjnym mazakiem czyszczącym MX, Electro-Wash 
PX, alkoholem izopropylowym (lPA) i acetonem. 

Kod produktu 
25123X    Końcówka o średnicy 1.25 mm, 

uchwyt polipropylowenowy, 100 szt. / 
paczka

25125F    15 szt./tuba  

Dane o produkcie i właściwości fizyczne
Zgodność z RoHS    Tak 

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. 

Electro-Washâ i Chemtronicsâ są zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Chemtronics. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
FOCCUSä jest znakiem towarowym Chemtronics. Wszystkie 
prawa zastrzeżone. 
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Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42)235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, Łódź

www.rateart.pl




