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Szczotka tarczowa do szorowania Filament
Nowa technologia czyszczenia podłóg
Trwałość i stały poziom jakości – to najważniejsze 
cechy szczotki tarczowej do szorowania Filament. 
Przygotuj się na nowy poziom elastyczności. W 
maszynach jednotarczowych lub szorowarkach, 
podczas czyszczenia regularnego lub okresowego – 
szczotka tarczowa do szorowania Filament doskonale 
sprawdza się we wszystkich obszarach zastosowania. 
Szczotka wyposażona w najnowocześniejszą 
technologię, stworzona na potrzeby nowoczesnego, 
zrównoważonego czyszczenia.

  Z biurek inżynierów bezpo-
średnio do oferty Wetrok

Szybkość i wyjątkowe wyczucie w zakresie nowych 
rozwiązań i potrzeb – to miara innowacyjności fi rmy 
Wetrok. Ledwo zakończyły się prace rozwojowe, a już 
szczotka tarczowa do szorowania Filament znalazła się w 
asortymencie Wetrok. 
Co ważne: Filament jest absolutną nowością w zakresie 
czyszczenia podłóg – to włókno syntetyczne przyszłości. 

 Lśniący efekt 
 dzięki włóknom ciągłym

Filament składa się z 19 pojedynczych włókien PA 6 w 
otoczce z PA 6.6. Już po krótkim czasie stosowania końcówki 
włókien sprawiają wrażenie wystrzępionych. Nie jest to jednak 
oznaka zużycia lub obniżenia jakości – wręcz przeciwnie: 
w takiej formie włókna fi lament są w stanie lepiej wchłaniać 
wodę i gwarantują najlepsze efekty czyszczenia. Zapobiegają 
one również rozpryskiwaniu wody. 

Budowa włókien fi lament 

  Perfekcyjne rozwiązanie 
na potrzeby wykładzin 
podłogowych ze strukturą

Szczotka tarczowa do szorowania Filament idealnie nadaje 
się do stosowania na gładkich wykładzinach podłogowych, 
wykładzinach ze strukturą, a także płytkach bezpiecznych. 
Moc czyszczenia włókien ciągłych pozwala szybko i dokładnie 
wyszorować strefy wejść, budynki szkolne i hale magazynowe. 
Szczotka tarczowa do szorowania Filament nie nadaje się z 
kolei do czyszczenia na sucho ani do czyszczenia tekstylnych 
wykładzin podłogowych.

Przed aktywowaniem
Wiele krótkich włókien w ciasnej otoczce 
z fi lamentu jest połączonych w wiązki.

Po aktywowaniu
Po kilku minutach używania szczotki 
włókna się aktywują. 
Efekt: Końcówki włókien się otwierają, 
dzięki czemu szczotka tarczowa do 
szorowania zyskuje optymalną moc 
czyszczenia.
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Szczotka Filament: odpowiedni rozmiar do każdej maszyny

• wyjątkowe właściwości szczotek z włóknami ciągłymi, tylko w Wetrok
• optymalne zbieranie wody, brak efektu bryzgania
• możliwość stosowania na gładkich wykładzinach podłogowych i wykładzinach ze strukturą

Warto wiedzieć – wskazówki dotyczące stosowania

Pamiętaj, że szczotka tarczowa do szorowania …
… nie nadaje się do czyszczenia na sucho.
… nie może być stosowana do tekstylnych wykładzin podłogowych.
… jest dostępna zarówno do maszyn jednotarczowych, jak i do szorowarek.

Szczotka tarczowa do szorow. Nr art: Nazwa Rozmiar Ø

51190 Filament 22 cm

51191 Filament (Esprit) 25,5 cm

51192 Filament 25,5 cm

51193 Filament 30,7 cm

51194 Filament 38 cm

59879 Supernylon 17 cm

51240 Supernylon 22 cm

51245 Supernylon 25,5 cm

51460 Supernylon 25,5 cm

51458 Supernylon 30,7 cm

51274 Supernylon 35,5 cm

21006 Supernylon 38 cm

51541 Supernylon 38 cm

51275 Supernylon 46 cm

21004 Polipropylen 38 cm

65058 Polipropylen 33 cm

52451 Polipropylen 43 cm
Wskazówka: Do jednej szorowarki potrzebne są każdorazowo 2 szt.

Zestawienie szczotek tarczowych do szorowania

Szczotka tarczowa do szorow. Nr art: Nazwa Rozmiar Ø

51244 miękka 22 cm

51248 miękka 25,5 cm

51462 miękka 25,5 cm

51461 miękka 30,7 cm

65059 miękka 33 cm

51544 miękka 38 cm

52452 miękka 43 cm

51464 Tynex 25,5 cm

51463 Tynex 30,7 cm

51276 Tynex 35,5 cm

21007 Tynex 38 cm

51542 Tynex 38 cm

51277 Tynex 46 cm

51465 Union 25,5 cm

51466 Union 30,7 cm


