K2 BRILL
Szczotka na wiertarkę
Indeks produktu: D7050
Kod kreskowy: 5906534017659

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Szczotka na wiertarkę K2 Brill to profesjonalna, wysokiej jakości szczotka do czyszczenia tapicerki. Może
być montowana na wiertarce lub wkrętarce, bez użycia dodatkowej przejściówki. Pozwala na szybkie i proste
oczyszczenie mocno zabrudzonych powierzchni, przy minimalnym trudzie ze strony użytkownika.
Wyposażona jest w miękkie, elastyczne, syntetyczne włosie zapewniające bezpieczeństwo czyszczonych
powierzchni. Podstawa z tworzywa sztucznego niweluje ryzyko wykrzywień i pęknięć.
Specjalnie dobrana struktura włosia zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla czyszczonego materiału, nie
wpływa negatywnie na nawet najbardziej delikatne sploty tkaniny. Nie powoduje mechacenia.
Szczotka K2 Brill wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. Posiada dużą odporność na działanie
środków chemicznych, co znacząco wpływa na wydłużenie jej żywotności. Podstaw z tworzywa eliminuje
problem pękania na skutek przemoczenia szczotki, występujący w konstrukcjach z drewnianą podstawą.
Może być używana na mokro lub sucho, idealnie nadaje się np. do usunięcia piasku z tapicerki. Świetnie
sprawdza się również przy czyszczeniu tworzyw sztucznych.
Średnica szczotki: 10 cm
Długość włosa: 2,5 cm
Uchwyt: sześciokątny ¼”
Twardość: miękka
Zastosowanie: Do tapicerki, dywaników samochodowych, okładziny podłogi, wykładziny bagażnika,
tworzyw sztucznych oraz zastosowań poza motoryzacyjnych m.in. prania dywanów, okładzin, poszycia
krzeseł itp.
Wypróbuj szczotkę K2 Brill i doprowadź tapicerkę do idealnej czystości przy minimum wysiłku.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/237316466?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Dlaczego warto wyprać tapicerkę samochodową? Jak zrobić to
skutecznie? - poradnik
Czytaj więcej
Brudna tapicerka samochodowa traci swój kolor (w przypadku
czarnej — szarzeje) i sprawia, że wnętrze samochodu jest mało
atrakcyjne. Trzeba też pamiętać o tym, że brudna tapicerka
samochodowa to raj dla bakterii i roztoczy. A one są groźne nie tylko
dla alergików.

https://k2.com.pl/blog/dlaczego-warto-wyprac-tapicerke-samochodowa-jak-zrobicto-skutecznie-poradnik/
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