Maak sneller schoon dankzij de
Scotch-Brite™ Schuurpads en -sponzen.
Scotch-Brite™ Schuurpads en -sponzen
met POWER DOT-technologie.
Unieke POWER DOT-technologie toegepast op
drie verschillende schuurpads – zorgt voor snelle en
doeltreffende verwijdering van aangebakken of aangebrande
voedselresten. Door deze structuur gaat het spoelen sneller
en worden voedseldeeltjes nauwelijks vastgehouden,
waardoor de schuurpads langer schoon blijven.

Twee pads in één!

Met deze POWER DOT-oplossing
verwijdert u zelfs de hardnekkigste
vlekken in uw keuken:
NIEUW! Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad
2000HEX
Zorgt voor behoud van kwetsbare
kookoppervlakken en sanitair zoals kranen,
drinkfonteinen en gootstenen

NIEUW! Scotch-Brite™ Krasarme schuurspons
3001HEX
Uitermate geschikt voor keukenbladen,
sanitair, plinten en waterfonteinen. Hard voor
vlekken – zacht voor oppervlakken.

Scotch-Brite™ Dubbele Schuurpad 96HEX
De enige echte! Ideaal voor het verwijderen
van aangebakken etensresten in potten en
pannen, braadpannen en andere aluminium
oppervlakken.

Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL
Krasarme POWER DOTS
maken sneller een eind aan
aangebrande of aangebakken
etensresten en laten minder
zichtbare krassen achter.

De gepatenteerde zeshoekige
vorm past beter in je hand en
de extra hoeken helpen moeilijk
te bereiken plekken schoon te
maken.

De andere kant van de spons verwijdert
de laatste etensresten, om de klus te
klaren en verder te kunnen.

3-in-1 schuurspons met een
schuimrubberkern om zeepsop tijdens het
verwijderen van hardnekkige vlekken in de
keuken vast te houden.

Ervaar het verschil met POWER DOT!
De HEX-schuurpads en -sponzen serie biedt vier unieke producten, elk
ontworpen om u te helpen bij een ander soort schoonmaaktaak.
PRODUCT #

BESCHRIJVING

GROOTTE PAD

Scotch-Brite™
Dubbele
Schuurpad
96HEX

Twee-in-één schuurpad met gepatenteerde POWER DOTS,
ontworpen voor het snel verwijderen van aangebakken
etensresten en tegelijkertijd schoon te spoelen. De
zeshoekige vorm zorgt ervoor dat moeilijk bereikbare
plekken eenvoudig kunnen worden schoongemaakt.

146 mm x 127 mm

Scotch-Brite™
96HEX-FL Schuurspons
96HEX-FL

Veelzijdige schuurspons met drie lagen en gepatenteerde
POWER DOTS, ontworpen om snel een eenvoudig
aangebakken etensresten te verwijderen en tegelijkertijd
schoon te spoelen. Dankzij de zeshoekige vorm is de spons
gemakkelijk en comfortabel vast te houden.

Scotch-Brite™
Krasarme
2000HEX
schuurpad
2000HEX

Twee-in-één schuurpad met gepatenteerde POWER DOTS,
die zorgt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, met
minder zichtbare krassen. De zeshoekige vorm zorgt ervoor
dat moeilijk bereikbare plekken eenvoudig kunnen worden
schoongemaakt.

Scotch-Brite™
Krasarme
schuurspons
3001HEX

Twee-in-één schuurspons met gepatenteerde POWER
DOTS, die ervoor zorgen dat hardnekkig vuil snel effectief
wordt verwijderd, met minder zichtbare krassen. Sponskant
om schoon te vegen. Dankzij de zeshoekige vorm is de
spons gemakkelijk en comfortabel vast te houden.

96HEX

3001HEX

NAAM

AANTAL
PER
VERPAKKING

UPC-NUMMER

15 pads/
verpakking

UPC #500-51125-85946-7

4 sponsen/
zakje,
4 zakjes/
verpakking

UPC #506-38060-09506-0

146 mm x 127 mm

15 pads/
verpakking

UPC #506-38060-09634-0

113 mm x 98 mm

1 spons/zakje,
4 zakjes/
binnenverpakking,
4 binnenverpakkingen/
overdoos

UPC #506-38060-09635-7

113 mm x 98 mm

*Dan schuurpads voor gemiddeld gebruik van andere merken.

Neem contact op met uw plaatselijke
erkende 3M-distributeur.
Vraag vandaag nog een gratissample
aan!www.3M.nl/powerdots

3
Commercial Solutions Division
3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29, Delft
1-800-698-4595
www.3M.nl/powerdots

3M, Scotch-Brite en de vorm van de schuurpad en -spons zijn
handelsmerken van 3M. Gebruikt onder licentie in Canada.
HACCP International Certification is het geregistreerde
handelsmerk van HACCP International.

Gelieve te recyclen. Gedrukt in de VS.
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