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Ürün Açıklaması
Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 2000HEX güçlü bir 2’si 1 arada bulaşık
süngeridir.
Zorlu kirleri orta sertlikte bir sünger gibi gözle daha az görünen çizikler ile ovalayıp temizlemek için
tasarlanan yükseltilmiş bir power dot teknolojisine sahiptir.
Arka koyu tarafı ince yemek artıklarını temizleyerek neredeyse lekesiz bir bitiş sağlar.
Çoğu pişirme malzemesinin ve ekipmanının günlük temizliğinde kullanılabilir.
Ürün Özellikleri
Power Dot Teknolojisi:
- Yükseltilmiş, çizmeye karşı hassas power dot tarafı pişmiş veya yanmış inatçı yemek artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde
söküp atmak için tasarlanmıştır.
- Noktalar içindeki çizmeye karşı hassas mineral, paslanmaz çelik gibi hassas yüzeylerdeki çizilmeyi en aza indirmek için
tasarlanmıştır.
- Power dot tarafı daha hızlı durulama ve yemek parçalarının ağa hapsolmalarını en aza indirmek için tasarlanmıştır.
2’si 1 Arada Temizleme Ekipmanı:
- Çift amaçlı: birçok iş için yalnızca bir bulaşık süngeri yeterli.
- Orta sertlikte temizlik performansı sağlamak için power dot tarafı yüksek kaliteli reçine ve çizmeye karşı hassas olan
mineralleri birleştirir.
- Koyu mavi tarafı ince parçaları ve yağı ovalayıp atmak için tasarlanmıştır ve temiz bir bitiş için geride hiç artık bırakmaz.
Altıgen Şekil:
Elinize rahatça oturması için tasarlandı; kesilmesi gerekmez.
Fazladan köşeler erişilmesi zor alanları temizlemenize yardımcı olur.
Uygulamalar
İlk kullanımdan önce fark edilmeyecek bir alanda test edin.
Genel amaçlı temizlik kullanımları şunları içerir:
- Tencereler ve tavalar
- Pişirme cihazları ve kap-kacak.
- Mutfak ve bakım ekipmanları
- Paslanmaz çelik gibi narin yemek pişirme yüzeyleri
- Su muslukları ve lavabolar gibi eşyalar
- Mutfak tezgahları ve fayanslar
Ürün Özellikleri
- Şekil: Altıgen
- Ölçüler: Uzunluk 146 mm (köşeden köşeye), genişlik 127 mm (kenardan kenara)
- Renk: Mavi renkli power dot tarafı ve koyu mavi renkli sünger tarafı
- Bileşimler: Power dot ve bulaşık süngeri tarafları-sentetik fiberler, aşındırıcı mineraller ve reçine
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Genel Kullanım Talimatları
Bulaşık süngeri ıslak veya kuru kullanılabilir.
1. Bulaşık süngerini tek elle tutun. Uygulamaya bağlı olarak ovalamak için bulaşık süngerinin her iki tarafı da kullanılabilir.
Çoğu durum için dairesel ovma hareketi kullanarak ovalayın.
2. Çoğu durum için dairesel ovma hareketi kullanarak ovalayın. Yapışkan, zorlu ve/veya pişmiş yemek artıklarında kalın
katmanları yarıp geçmesi ve büyük parçaları yerinden çıkarması için power dot tarafını kullanın. İnce yemek parçalarını
ve yağı sökmek için bulaşık süngerini ters çevirin ve mavi renkli bulaşık süngeri tarafını kullanın.
3. Yemek artıkları ve yağ temizlenmekte olan yüzeyden söküldükten sonra durulayın veya yüzeyi temiz, nemli bir bezle
silin.
Bulaşık Süngeri Temizleme Talimatları
Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 2000HEX ürünün düzgün temizlenmesi ile ömrünü uzatmaya yardımcı
olacaktır.
Bulaşık süngeri aşındırıcı gücünü kaybedince (noktalar aşınmaya başlar veya koyu mavi renkli taraf koyu rengini kaybetmeye
başlar) normal mutfak çöpüne atın.
Bulaşık süngerleri yapışmış artıkları ve yağı çözmek için ılık veya sıcak suda durulanabilir veya bir temizleme çözeltisinde
bekletilebilir.
Bulaşık Süngerini Elle Temizleme
- Bulaşık süngerindeki fazla yemek artığını bir bulaşık spreyi veya lavabo musluğu kullanarak püskürtün veya durulayın.
- Kalan tüm yemek artıklarını ve yağı sökmek için bulaşık süngerini sabunlu suda yıkayın.
- Bulaşık süngeri üzerinde hiç yemek artığı kalmadığından emin olarak bulaşık süngerini temiz suyla durulayın. Bulaşık
süngerindeki fazla suyu sıkın ve havayla kurumaya bırakın.
İstenilirse bulaşık süngerini dezenfektan çözelti içerisinde bekletin.
Beklettikten sonra bulaşık süngerindeki fazla çözeltiyi sıkın, durulayın ve havayla kurumaya bırakın.
Bulaşık Süngerini Bulaşık Makinesiyle Temizleme
- Bulaşık süngerindeki fazla yemek artığını bir bulaşık spreyi veya lavabo musluğu kullanarak püskürtün veya durulayın.
Kalan tüm yemek artıklarını elle temizleyin.
- Bulaşık süngerini yuvarlamayın, bulaşık makinesine yerleştirin ve bulaşık süngerinin her iki tarafının da yıkamaya maruz
kaldığından emin olun.
- Yıkamadan sonra bulaşık süngerini bulaşık makinesinden çıkarın ve havayla kurumaya bırakın.
Tedbir Amaçlı Özet
Power dot ve bulaşık süngeri tarafları:
- Dikkatli olun ve geniş çaplı kullanımdan önce çizilmeye yatkın yüzeyleri test edin
- Hafif çiziklerin istenmediği parlatılmış yüzeyler için tavsiye edilmez
- Yapışmaz kaplamalara zarar verebilir veya bunları sökebilir.
- Kullanımdan önce fark edilmeyecek bir alanda test edin.
Sağlık ve Güvenlik
Herhangi bir kimyasal ürünle uğraşırken önemli sağlık, güvenlik ve çevresel bilgiler için üreticinin kap etiketlerini ve Güvenlik Veri
Formunu (SDS) okuyun. 3M ürünleri için SDS formlarına ulaşmak için 3M.com/SDS adresindeki bağlantıyı takip edin.
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Çok yüksek önem arz eden maddelerle (SVHC) ilgili bilgi edinmek için bağlantıyı takip edin.
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/
ÖNEMLİ!
Herhangi bir ekipmanı kullanırken daima üreticinin güvenli kullanım talimatlarına uyun.
Garanti Bilgisi
Sınırlı Çözüm
Bu broşür yalnızca teknik bilgi sağlar.
Kullanmadan önce kullanıcı ürünün gerekli ve istenilen kullanımına uygunluğunu saptamalıdır ve kullanıcı bununla herhangi bir
şekilde bağlantılı tüm riskleri ve sorumluluğu üstlenir.
Sorumluluğun sınırlandırılması
Bu ürünle ilişkili tüm garanti ve sorumluluk soruları satış şartları ve koşullarıyla düzenlenmiştir ve uygulanabilen yerlerde
bunların yerine geçen kanuna tabidir.
3M ve Scotch-Brite 3M firmasının ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülküdür.

