
Pölynhallinta



TAKrags
Tahmeat pölynpuhdistusliinat

TAKrag erikoisliinan tahmeaan pintaan
tarttuu pienimmätkin roskat sekä pöly. Yksi
pyyhkäisy ja pinnat ovat valmiita maalatta-
vaksi tai muuten pintakäsiteltäväksi. Ainut-
laatuinen kemiallinen koostumus tekee
liinasta juuri oikealla tavalla tahmean.
Taloudellinen käytössä sillä liinasta voi
kääntää puhtaan puolen esille helposti
taittelemalla. Sopii myös erinomaisesti
normaalin pölyn pyyhkimiseen.

Käyttöalueet

Autoteollisuus, automaalaamot, veneteolli-
suus, venemaalaamot, uonekaluteolli-h
suus, puusepänverstaat, homesaneeraus-
kohteet, ,lasikuitutyöt, asbestipurkutyöt
siivoustyöt jne.

TAKrag original sopii pölynpoistoon kaiken-
laisissa kohteissa. TAKrag original on
ihanteellinen väline taistelussa pölyä
vastaan.

Suurikokoinen TAKrag erinomaisella pölyn-
sitomiskyvyllä. Poimumainen harsomaises-
ti kudottu puuvillakangas, minkä ansiosta
liinassa on paljon pehmeää tarttumapintaa.
Laajoille pinnoille ja suurelle pölymäärälle.

Tahmeus: medium. Puuvillakangas Tahmeus: medium. Puuvillakangas

Koko
10 x 11 cm

Koko
20 x 46 cm

Pakkaus
50 x 1

Pakkaus
25 x 1

Koodi
D3023-50X1

Koodi
D3033-25X1

AquaTAK on valmistettu sinisestä non-
wowen kuitukankaasta. Se on kestävä,
repeämätön pyyhe, joka sopii epätasaisille
pinnoille ja kohteisiin, joissa käytetään
vesipohjaisia maaleja.

Premiumlaatuinen hartsipäällysteinen
pyyhe, jolla on ainutlaatuisen hyvä kyky
poistaa, kerätä ja sitoa pölyä, likaa, kuituja
jne. Erinomainen pintojen viimeistelyyn.
Valmistettu yksisäikeisestä polyesteristä.

Tahmeus: light-medium. Kuitukangas Tahmeus: medium. Polyesteri

Koko
20 x 23 cm

Pakkaus
20 x 10

Pakkaus
10 x 50

Koodi
D3042-20X10

Koodi
D3057-10X50

TAKrag original MaxaTAK

AquaTAK KleenTAK

Koko
20 x 23 cm



TAKmats
Monikerroksiset puhdistavat matot

TAKmat -matot estävät tehokkaasti jalki-
neissa kulkeutuvan lian leviämisen tilasta
tai huoneesta toiseen. Matot ovat moni-
kerroksisia (36 kerrosta/ matto) ja jokainen
kerros on päällystetty irtoamattomalla
hartsilla. Huoneesta toiseen siirtyvien on
pakko kävellä oikein sijoitetun maton yli.
Askeleen aiheuttama fysikaalinen paine
irrottaa lian kengänpohjasta ja kiinnittää
sen hartsipintaan.

Käyttöalueet

Maalaamot, verstaat, elintarviketeollisuus,
sairaalat, koulut, laboratoriot, puhdastilat,
optisten laitteiden valmistustilat, elektro-
niikkateollisuus, yritysten palvelintilat,
huolto- ja saneerauskohteet jne.

Monikerroksiset TAKmat -matot

152 x 91 cm 1 kpl180-SDA1

104 x 91 cm 2 kpl180-SDA2

61 x 91 cm 2 kpl180-SDA3

Koodi Koko Pakkaus

� errokset ovat erittäin imukykyisiä ja sitovat paljon irtoavaa likaa.K

� E tilasta toiseenstää lian leviämisen .

� Antaa pitkäaikaisen suojan.

� Monikerroksinen: 36 kerrosta/matto.

� Helposti siirreltävä ja tukeva.

� Ei vuokra- tai huoltokuluja.

� L helpostiikaantuneet kerrokset voidaan poistaa .

TAKmatin edut



on osa kansainvälistä OrapiOrapi Nordic Oy Ab
-konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkea-
luokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotan-
toon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi
Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapito-
tuotteiden valmistaja.

-Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitys
osasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus
on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi
Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja
Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto
takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena
mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä
lukuisat hyväksynnät esim. auto-, laiva-, lentokone-,
avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset
tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät
syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.

ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA

PUH. (0 9 894 6430+358 )

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET

WWW.ORAPINORDIC.NET


