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Productbeschrijving
Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL is een drielaagse, commerciële schuurspons voor
gemiddeld en zwaar gebruik in de keuken. De spons beschikt over een gele verhoogde
power dot-kant die met minder inspanning hardnekkige vlekken verwijdert. De
schuurpadkant schrobt fijne deeltjes en vet weg, zonder resten achter te laten, met een
gepolijste afwerking. Daarnaast houdt de spons van urethaanschuim in het midden water en
zeep vast, dit om de reiniging te vergemakkelijken.

Productkenmerken
POWER DOT-technologie:
- De pad heeft een verhoogde POWER-DOT-kant, die zorgt dat hardnekkige aangebakken of aangebrande
etensresten snel worden verwijderd.
- De POWER-DOT-structuur zorgt voor het gemakkelijk en snel spoelen, waardoor er zo weinig mogelijk
etensresten blijven hangen.
2-in-1 schoonmaakgereedschap:
- Dubbel gebruik: slechts één schuurspons nodig voor meerdere klussen.
- De POWER-DOT-kant schrobt agressief met uitstekende prestaties.
- De groene schuurpadkant verwijdert fijne etensresten en zorgt voor een gepolijste afwerking.
- De spons van urethaanschuim houdt water, zeep of andere reinigingsmiddelen vast.
Zeshoekige vorm:
- Ligt comfortabel in de handhoeft niet te worden verkleind.
- De extra hoeken helpen bij het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken.

Toepassingen
Voor het eerste gebruik altijd eerst testen op een onopvallende plaats.
De schuurpad kan worden ingezet bij het schoonmaken van:
- Potten en pannen
- Kooktoestellen en kookgerei
- Keuken- en onderhoudsapparaten

Productspecificaties
-

Vorm: Zeshoek
Afmetingen: Lengte 113 mm (hoek tot hoek), breedte 98 mm (kant tot kant)
Kleur: Gele POWER-DOT-kant en schuim, groene schuurpadkant
Samenstelling: power dot- en schuurpadkant—synthetische vezels, schuurmineralen, hars en
urethaanschuim
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Algemene gebruiksaanwijzingen
De schuurspons kan nat of droog worden gebruikt.
1. Houd de schuurspons met één hand vast. Afhankelijk van de toepassing kunnen beide kanten van de
schuurspons worden gebruikt om te schuren. Schrob in de meeste gevallen in een cirkelvormige beweging.
2. Gebruik voor kleverige, taaie en/of aangebakken etensresten de power dot-kant om dikke lagen te
verwijderen en grote resten los te maken. Draai de schuurspons om en gebruik de traditionele schuurkant
om de laatste etensresten en vet te verwijderen.
3. Nadat het eten en vet van het te reinigen oppervlak zijn verwijderd, spoel of veeg het oppervlak af met een
schone, vochtige doek.
Reinig de schuurspons zo nodig na gebruik.

Schoonmaakrichtlijnen Schuurspons
Door de Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL op de juiste manier te reinigen, gaat ze langer mee.
Zodra de POWER DOTS beginnen te slijten of de groene schuurpadkant merkbaar versleten lijkt, gooi de spons dan
weg met het gewone keukenafval.
Schuursponzen kunnen met warm of heet water worden gespoeld of in een reinigingsoplossing worden gedrenkt
om aangekoekt vuil en vet op te lossen.
Schuurpad met de hand reinigen
- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Was de schuurspons in zeepsop om eventueel achtergebleven etensresten en vet te verwijderen.
- Spoel de schuurspons met schoon water zodat er zeker geen etensresten meer achterblijven.
- Knijp overtollig water uit de schuurspons en laat drogen.
Week de schuurspons desgewenst in een ontsmettingsmiddel. Knijp nadien het ontsmettingsmiddel uit de
schuurspons en laat drogen.
Schuurpad in de vaatwasser reinigen
- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Verwijder alle resterende etensresten met de hand.
- Plaats de schuurspons in de vaatwasser en zorg ervoor dat beide kanten kunnen worden schoongewassen.
Haal na het wassen de schuurspons uit de vaatwasser en laat drogen.

Samenvatting Voorzorgsmaatregelen
Power dot- en schuursponskant:
- Niet gebruiken op gepolijste oppervlakken of oppervlakken die gevoelig zijn voor krassen
- Niet gebruiken op oppervlakken met een antiaanbaklaag
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Gezondheid en Veiligheid
Lees bij het gebruik van chemische producten altijd eerst de verpakkingslabels van de fabrikant en de
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu.
Volg de link om VIB’s voor 3M-producten te downloaden op www.3M.nl/SDS
Volg de link voor informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
https://www.3m.nl//SVHC-search/

BELANGRIJK!
Volg altijd de instructies van de fabrikant voor een veilig gebruik

Garantie-informatie
Beknopte versie
Deze brochure bevat enkel technische informatie.
Vóór de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het
beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.
Beperking van aansprakelijkheid
Alle vragen in verband met de waarborg en aansprakelijkheid van dit product zijn conform de
verkoopovereenkomst, en, waar toepasselijk, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.
3M en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
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