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EC No. 1907/2006 & 1999/45EC, 67/584/EEC: Aqua, Polysorabate 20, 5-Chlore-2Methyl-4Isot-
hiazolin-3-one, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one, Gamma-Butyrolactone, Ethyl, Alcohol, 
Decyl Glucoside, Perfume

Przemysłowe –
ścierki do czyszczenia

Usuwa bez trudu:
• tłuszcz 
• farbę 
•olej 
• smołę 

HAUPA ściereczki przemysłowe nadają się wyjątkowo skutecznie do czysz-
czenia rąk jak i narzędzi oraz zewnętrznych powierzchni roboczych. 

Usuwają szybko i bezpiecznie trudny do usunięcia brud jak tłuszcz, farba,
olej, smoła, atrament, sylikon, klej oraz inne. Dzięki temu powinny być nie-
odzowne w warsztacie, biurze, w domu i podczas podróży. 

Te praktyczne chusteczki są zaimpregnowane nie zawierającym rozpusz-
czalników przemysłowym środkiem czyszczącym. Testowane dermatologicz-
nie, przeznaczone dla skóry wrażliwej. Perforacja każdej chusteczki umożli-
wia bez problemowe wyjmowanie. Praktyczny stabilny pojemnik z klapką
zamykającą zapobiega wysychaniu. 

Zawartość: 40 chusteczek, każda 17 x 25 cm

•atrament 
• sylikon 
•klej 
• i więcej …

40 x

Konieczne
przy każdym
czyszczeniu!

Nr art.
150600
(minimum zamówienia 

10 opakowań)

• szybko i skutecznie

• łatwe wyjmowanie 
poprzez perforację

• testowane dermatologicznie

•przyjemny zapach



Specyfikacja:
• ergonomiczne 2-K uchwyty
• ekstra wzmocniona szersza powierzchnia nacisku w rączkach

dla zwiększenia siły nacisku na ostrza
• czarny komponent
• utwardzane PVC komponenty czerwone 1.000 V kolor ułatwiający 

umieszczanie w kieszeni lub torbie
• testowane 1000 V, stosownie do DIN EN/IEC 60900 : 2004
• lepsze zabezpieczenie przed ześlizgnięciem / nadbudowana izolacja 

przy głowicy obcinaków zabezpiecza przed poślizgiem

Głowica szczypiec
• smukła budowa dla prac w wąskich miejscach ( puszki podtynkowe, itd.)
• dodatkowa możliwość odizolowywania
• ostrze elementu tnącego wzdłuż całego ramienia dla 

najwyższych możliwości cięcia drutów, łańcuchów itd.
• ostrze uformowane wzdłuż całego ostrza do cięć precyzyjnych, 

również przewodów drobnozwojowych
• ostrze indukcyjnie hartowane
• głowica chromowana polerowana
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Hurtownia elektryczna:
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Q DIN EN ISO 9001

ZERTIFIKAT

Grupa HAUPA
www.haupa.com

InfoPostObcinak boczny 1000 V 2-K

Do drutów oraz ogniw
łańcucha

Do kabli izolowanych Do kabli wielozwojowych

Obcinak boczny z funkcją odizolowywania
Forma szwedzka, klasa bonitacji H, c 60, hartowane olejowo, ostrza hartowane indukcyjnie, do miękkich i twardych drutów do 200 kp/mm² 
(N 2000), chromowane na połysk, izolacja nakładana. Jako nowość techniczna poza funkcją standardową obcinak 
umożliwia dodatkowo odizolowywanie.

Dodatkowa funkcja zdejmowania 
izolacji do przewodów 1,5 /2,5 mm²

Nowość!

Praca pod napięciem

OC …… odległość cięcia, Oj*…… Oj – jednostka opakowania PE – jednostka cenowa

1000 V IEC 60900:2004

Nr art. Długość OC Cięźar Oj*
211203 16,5 cm 2,5 cm 235 g 1
211207 18,5 cm 2,8 cm 296 g 1

Nr art. 211207


