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Patyczek z końcówką poliestrową Pillow-Tip™
Nr produktu # 51121, 51125F

Opis produktu
Patyczki Pillow-Tip wykonane są z materiału 
poliestrowego przymocowanego termicznie do 
uchwytu lub za pomocą koszulki termokurczliwej.
Patyczki te posiadają niską zawartość pozostałości 
nielotnych (NVR), jonowych i zanieczyszczeń, 
zapewniając wyjątkową wytrzymałość i odporność na 
rozpuszczalniki.

• Brak krawędzi i łączeń
• Dobra kompatybilność z rozpuszczalnikami
• Wysoka wytrzymałość, trwała końcówka
•

Typowe zastosowania 
Patyczki Pillow-Tip™ mogą być stosowane do:

• Czyszczenia komponentów napędów dyskowych
• Czyszczenia luster i soczewek w spawarkach
• Czyszczenia mikromechanicznego 
• Czyszczenie powierzchni związanych z przemysłem 

farmaceutycznym i biotechnicznym

Kompatybilność
Poliestrowa końcówka i nylonowy uchwyt są
kompatybilne z najbardziej powszechnymi 
rozpuszczalnikami, takimi jak alkohol izopropylowy (IPA), 
metanol, rozcieńczone lub słabe kwasy, a także z 
ketonami, takimi jak aceton lub keton metylowo etylowy.

Kod produktu 
51121    Nylonowy uchwyt ze szklanym wypełnieniem 2.80" 

(7.1 cm) i poliestrowa końcówka 0.23" (5.80 mm),
25 szt./ paczka 

51125F    Nylonowy uchwyt ze szklanym wypełnieniem 2.80"
(7.1 cm) i poliestrowa końcówka 0.23" (5.80 mm),
15 szt./ tuba 

Niskie zanieczyszczenie cząstkami stałymi i nielotnymi
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Materiał końcówki Materiał poliestrowy

Nr produktu: 51121  

Liczba cząstek: 

0.5 - 1 um 3,463

1.0 - 2 um 1,605 

2.0 – 5 um 206 

5.0 – 10 um 29 

10 – 25 um 14 

Ponad 25 um 23 

SUMA 5,340

NVR (ug/patyczek) nie wykryto

Chlorki (ug/patyczek) 3

Dane testowe patyczków Pillow-Tip™

Patyczek z końcówką poliestrową Pillow-Tip™
Nr produktu # 51121, 51125F

Patyczki testowane za pomocą technologii pomiaru cząstek. Wszystkie testy patyczków zostały wykonane przy użyciu 
zalecanych praktyk Instytutu Środowiska. 

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® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Chemtronics. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Coventry™ i Econowipes™ są znakami 
towarowymi Chemtronics. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

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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	Availability
	41050    2.80 " (7.1 cm)  Polypropylene Handle
	0 .14" (3.56 mm) Foam Head, 500/ bag
	41050I   Cleaned using Aqua-Prime™ process
	43170    6.0 " (15.24 cm) Wood, Foam Over Cotton
	0.35" (8.8 mm) Head,  500/ bag
	44070   3.2 " (8.0 cm) Polypropylene Handle
	0.13" (3.3 mm) Foam Head , 500/ bag
	48040   2.75 " (6.8 cm) Polypropylene Flexible Tip
	0 .12" (3.0 mm) Foam Head, 500/ bag
	49280   6.5 " (16.4 cm) Polypropylene Flexible Tip
	0.19" (4.7 mm) Foam Head, 500/ bag
	Sealed Foam Swabs
	Product# 41050, 41050I, 43170, 44070, 48040, 49280
	 Traps surface particles  while cleaning
	 High solvent capacity; holds solvent well
	 Fiberless construction does not generate loose fibers or particles
	 No adhesives or binders are used in the construction
	 Economical for high quantity applications
	 Available  Aqua-Prime™ processed
	Typical Applications
	 Clean excess adhesives after gluing
	 Remove contamination from disk drives
	 Micro mechanical cleaning
	 Maintenance and care of fax machines
	 VCR's, PC's, printers, and copiers
	 Remove flux residue from printed circuit boards
	 Good for general purpose cleaning
	Compatibility


	Sealed Foam Swabs
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