
PURmicro kendő 



PURmicro kendő tulajdonságai 

A kiegészítő PUR réteg csak 

részlegesen fedi a 

PURmicro mikroszálait, 

segítve a letapadt 

szennyeződés eltávolítását 

az öblítés során. 

PURmicro lehetővé teszi s 

csíkmentes törlést.  

PURmicro a legújabb 

technológiával készült, kötött 

mikroszálas kendő, tökéletes 

tisztítást biztosít. 

3D kendő szerkezet biztosítja a 

kiemelkedő szennyeződés felvevő 

kapacitást. 



Mikroszálas tisztítási teljesítmény 

• A PURmicro a legújabb mikroszálas technológiával készült

tökéletes tisztítási teljesítménnyt nyújtva

Könnyű kiöblíteni 
• Vödörben történő öblítés után a PURmicro kendőben 40-

szer kevesebb a részecske, mint egy általános kötött

mikroszálas kendőben.

Csíkmentes tisztítás 
• A felület gyorsabban, csíkmentesen szárad mivel a

PURmicro kendő 50%-kal kevesebb vizet hagy a

felületen, az általános kötött mikroszálas kendőhöz képest.

PURmicro kendő előnyei 



Életciklus költség 

• A PURmicro egy hosszú élettartamú kendő, laboratóriumi

tesztek szerint 60°C-on 600 mosógépbeli mosási ciklus

után is használható.

Professzionális teljesítmény 

• A hagyományos kötött mikroszálas kendőkhöz képest a

PURmicro kendő több heti használat után is foltmentesen

néz ki.

PURmicro kendő előnyei 



1. Nedves kendőt fedjünk be homokkal, majd facsarjuk a kendőt hogy a

homok a kendőbe kerüljön

2. Öblítsük a kendőt vödörben háromszor

3. Ellenőrizzük a homok maradványokat a kendőben

x3 

PURmicro teszt: kézi öblíthetőség 

  

Előnyök bizonyítása: könnyű öblíthetőség 



Eredmény 

Vödörben történt öblítés után a PURmicro kendő 40-szer kevesebb részecskét tartalmaz, 

mint a hagyományos kötött mikroszálas kendő. A kötött mikroszálas kendőket nehéz 

kiöblíteni. 

Előnyök bizonyítása: könnyű öblíthetőség 

Homok részecskék a kendőben öblítés után 

PURmicro Kötött mikroszálas kendő 



Előnyök bizonyítása: csíkmentes tisztítás 

A teszt célja:     Mérni az üvegfelületre kiengedett víz mennyiségét 

Alkalmazott eljárás:  Eszközzel kifacsarjuk a kendőt és üveg felületet törlünk 

A teszt értékelése:    Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a csíkok megjelenésének a kockázata 

Eredmény 

PURmicro 50%-kal kevesebb vizet enged a felületre, minta a hagyományos kötött 

mikroszálas kendő.  

Kiengedett víz a felületen 

PURmicro Kötött mikroszálas kendő 



PURmicro kendő széle 600 mosás után is jó állapotban 

Eredmény 

• 60°C-on 600 mosási ciklus után is a kendő jó állapotban van.

• A kendő lágyabb lett, de még mindig jelentős mennyiségű a PUR

bevonat rajta. Szinte nincs tömeg veszteség.

• A kendő széle még mindig jó állapotban van => a PUR réteg

megfelelően zárja le.

Előnyök bizonyítása: tartósság 

PURmicro 600 mosás után még mindig PUR réteggel 




