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Voordelen 
 Voor het losschrobben van sterk aangehecht vuil op niet-  

 kwetsbare oppervlakken
 Bescherming van vingers en nagels dankzij praktische hand- 

 greep
 Gelaste schuurzool, komt niet los van de handgreep

Technische specificaties
 Samenstelling: 

 - Standaard: polyurethaan, polyamide, polyester, binder   
 schuurkorrels
 - Viscose handgreep: 100% cellulose

 - Formaat standaard: 15 x 7 x 4,5 cm
 - Formaat met viscose handgreep: 8,5 x 13,5 x 2,6 cm

 Wasadvies: machine wasbaar op maximaal 60°C 
 

Productomschrijving
De Glitzi 'strong' schuurspons is een schuurspons met een groe-

ne schuurzool en een sponzen handgreep, geschikt voor het los-
schrobben van sterk aangehecht vuil op niet-kwetsbare oppervlak-
ken. De Glitzi schuursponzen garanderen een effectieve reiniging 
gedurende de hele levensduur van de spons. De sterke coating van 
schuurmiddel zorgt bovendien dat de vezels gelijkmatig afslijten, 
waardoor een blijvend schoonmaakresultaat wordt behaald. De 
Glitzi 'strong' schuurspons is ook verkrijgbaar met een syntheti-
sche viscose handgreep. 

Toepassing
De Glitzi 'strong' schuurspons is geschikt voor het losschrobben 

van sterk aangehecht vuil op niet-kwetsbare oppervlakken. Goed 
uitspoelen na gebruik. 

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

101404 Glitzi 'strong' schuurspons geel/groen 15 x 7cm 10 10 101397

106235 Glitzi 'strong' viscose geel/groen 8,5 x 13,5 cm 10 5 108790
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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