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Filamentskurborste
Ny teknik för golvrengöring
Lång livslängd med bibehållen kvalitet – det är de 
utmärkta egenskaperna hos fi lamentskurborsten. 
Gör dig redo för en ny nivå av fl exibilitet. Oavsett 
om det gäller singel- eller kombiskurmaskiner, 
daglig rengöring eller periodiskt underhåll – 
fi lamentskurborsten passar perfekt för alla 
användningsområden. En borste med ny teknik som 
utvecklats för modern och hållbar rengöring.

  Raka vägen från användnings-
testet till Wetroks sortiment

Snabbhet och en särskild känsla för ny utveckling och behov 
– det är det som utmärker Wetroks innovationsförmåga. 
Filamentskurborsten hade knappt bestått användningstestet 
förrän den fanns i Wetroks sortiment. 
Filament är nämligen något helt nytt inom golvrengöring och 
räknas som framtidens plastfi ber. 

 Skinande resultat 
 med fi lament

Ett fi lament består av 19 enskilda borst PA 6 som är 
omlindade med ett ytterhölje av PA 6.6. Redan efter kort 
användning ser fi berspetsarna ut att ha fransat upp sig. 
Men det är inte fråga om vare sig förslitningar eller bristande 
kvalitet – tvärt om: Filamentfi brerna kan i det här skicket 
suga upp optimalt med vatten och garantera bästa möjliga 
rengöringsförmåga. Dessutom förhindras vattenstänk. 

Filamentfi berns uppbyggnad 

 Den perfekta lösningen för 
 strukturerade golv

Filamentskurborsten passar perfekt på släta och 
strukturerade golv och säkerhetsklinker. Med fi lament skuras 
entréer, skolbyggnader och lagerhallar skinande rena i en 
handvändning. Filamentskurborsten passar däremot inte för torr 
rengöring eller rengöring av textilgolv.

Före aktiveringen
Många små fi brer lindas in hårt och 
buntas ihop av ett fi lamenthölje.

Efter aktiveringen
När borsten använts i ett par minuter 
aktiveras fi lamenten. 
Det vill säga: Fiberändarna öppnar sig 
och ger skurborsten därmed optimal 
rengöringskraft.
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Filamentborstar: en passande storlek för varje maskin

• fi lamentborstens särskilda egenskaper fi nns enbart hos Wetrok
• optimal vattenuppsugning, inget vattenstänk
• Kan användas på släta och strukturerade golvytor

Bra att veta – Tips vid användning

Observera att fi lamentskurborsten ...
... inte är gjord för torr rengöring.
... inte får användas på textilgolv.
... fi nns för både singel- och kombiskurmaskiner.

Skurborste Art.nr Benämning Storlek 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 (Esprit) 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 Polypropen 38 cm

65058 Polypropen 33 cm

52451 Polypropen 43 cm
Observera: Till varje skurmaskin krävs 2 stycken.

Översikt över skurborstar

Skurborste Art.nr Benämning Storlek Ø

51244 mjuk 22 cm

51248 mjuk (Esprit) 25,5 cm

51462 mjuk 25,5 cm

51461 mjuk 30,7 cm

65059 mjuk 33 cm

51544 mjuk 38 cm

52452 mjuk 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


