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Čisticí sada pro LCD, TFT monitory a plazmové obrazovky
Obsah:
10 čisticích ubrousků z mikrovlákna 15×15 cm
1  lahvička univerzálního čisticího prostředku 100ml 

(použít v kombinaci s čisticím ubrouskem z mikrovlákna), 
výrobek č.: D-1590

The way to clean-IT
www.disko.com

Multifunkční čisticí ubrousky
(z mikrovlákna)

Díky jejich obzvlášť měkké povrchové struktuře jsou vhodné pro čištění různých 
povrchů, speciálně LCD monitorů, notebooků, plazmových obrazovek, dotykových 
obrazovek a displejů.

DISKO čisticí ubrousky z mikrovlákna mají velmi vysokou absorpci nečistot. 
Výsledkem šestnáctinásobného podélného štěpení jsou vynikající čisticí vlastnos-
ti, dokonce i když jsou používány nasucho. Použití s univerzálními čisticími pro-
středky DISKO, které jsou bez chemických přísad, maximálně zvyšuje schopnost 
odstranit mastnotu a další odolné nečistoty z povrchů. Ubrousky jsou buď již 
navhlčené, zatavené ve speciálních sáčcích, nebo je lze později postříkat 
univerzálním čisticím prostředkem.
Výsledky čištění jsou přesvědčivé, povrchy jsou chráněny, aniž by došlo 
k zatížení životního prostředí.

DISKO čisticí ubrousky z mikrovlákna odstraňují prach, špínu, mastnotu, nikotin 
apod. snadno a beze šmouh. Jsou ideální pro kancelář i domácnost. Mají vyso-
ký stupeň absorpce nečistot, dlouhou životnost a možnost praní na 95ºC. Čisticí 
schopnost je garantována i po opakovaném použití. Jsou nelínající, šetrné k život-
nímu prostředí a jemné k pokožce. Vhodné i pro alergiky.

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 15×15 cm, 
4 jednotlivá balení po 5 ubrouscích v jednom balení
výrobek č.: D-158020

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 23×23 cm, 
10 jednotlivě zabalených ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1582

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 28×35 cm, 
5 jednotlivě zabalených ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1585

DISKO univerzální čisticí prostředek 
pro ubrousky z mikrovlákna
100ml lahvička s rozprašovačem (bez chemikálií), 
výrobek č.: D-1623 
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Navlhčené čisticí ubrousky z mikrovlákna
Pro čištění drahých plochých obrazovek, dotykových obrazovek a notebooků doporučují 
jejich výrobci používat výhradně speciální čisticí prostředky.

Speciálně notebooky jsou vystaveny vysoké zátěži a znečišťují se podstatně rychleji 
než stolní přístroje. Elektronické součástky, které leží přímo pod klávesnicí, nesmějí být 
vystaveny vlhkosti. Povrch monitorů plochých obrazovek i dotykových obrazovek je 
vysoce citlivý a lze jej snadno poškrábat částicemi prachu. Antistatické ošetření není nutné, 
protože monitory a notebooky nevytvářejí statické magnetické pole.

The way to clean-IT
www.disko.com

Čisticí ubrousky pro notebooky
Balení 10 párů ubrousků
navhlčené/suché, 18 x 13 cm
výrobek č.: D-1595

DISKO čisticí ubrousky pro IT a notebooky byly vyvinuty pro péči o vysoce citlivé přístroje. 
Vysoce kvalitní ubrousky s velkou savostí zamezují kapání čisticího roztoku a zaručují 
vysokou absorpci nečistot. Zvlhčení 2 ml čisticího roztoku – bez chemických přísad – 
postačuje i k odstranění těžce odstranitelných nečistot. Vniknutí vlhkosti do přístrojů je 
prakticky nemožné. Brilantní reprodukce barev u monitorů zůstane zachována i po častém 
čištění. Jako suchá utěrka se používá osvědčený nelínající ubrousek z netkané textilie 
Sontara. Je schopen pojmout kapalinu až do šestinásobku své vlastní hmotnosti.

IT čisticí ubrousky pro veškerý hardware
Balení 15 x 10 ubrousků (vždy 10 ubrousků 
zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené, 18 x 13 cm
výrobek č.: D-1594

Čisticí ubrousky pro ploché obrazovky
Balení 20 x 10 párů ubrousků (vždy 10 párů 
ubrousků zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené/suché, 13 x 9 cm
výrobek č.: D-1505

Čisticí ubrousky pro ploché obrazovky
Balení 40 x 10 ubrousků (vždy 10 ubrousků 
zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené, 13 x 9 cm
výrobek č.: D-1504


