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Productbeschrijving
De Scotch-Brite™ Duoschuurspons 96HEX is een 
schuurspons voor middelzwaar gebruik, gemaakt van 
hoogwaardige vezels, mineralen en hars. Het is een 
krachtige pad die speciaal is bedoeld om hardnekkig 
vuil te verwijderen en ernstig aangebrande pannen te 
reinigen met minder inspanning dan met conventionele 
schuursponsjes voor middelzwaar gebruik. Hij kan 
dagelijks worden gebruikt voor reiniging van allerlei 
keukengerei en -apparatuur.

Door de roestvaste en sterke hoogwaardige synthetische 
vezels gaat de pad enorm lang mee. De gele kant met 
verhoogde 'power dots' is ontwikkeld om snel en efficiënt 
dik aangekoekte of aangebrande etensresten weg te 
snijden, zonder dat er grote stukken in vast komen te 
zitten. De gladde groene kant is ontwikkeld om kleinere 
stukjes en vet weg te werken, laat geen resten na en 
polijst het onderliggende oppervlak.

De pad levert gedurende zijn hele levenscyclus 
efficiënte, consistente en duurzame schuurprestaties.
De pad is opgebouwd uit vezels en mineralen die 
door hoogwaardige harsen met elkaar verbonden zijn, 
waardoor hij goed bestand is tegen blootstelling aan heet 
water, zeep en standaardreinigingsproducten. Door de 
zeshoekige vorm komt u makkelijk bij lastig te bereiken 
plekjes van potten en pannen. De ergonomische vorm 
ligt comfortabel in de hand voor maximale productiviteit.

Producteigenschappen
Fysieke kenmerken en toepassingen

Dit zijn richtwaarden voor onbewerkte producten.

Materiaal  Synthetische vezels, mineralen, hars
Vorm  Zeshoekig
Kleur   Een gele gestippelde kant en een groene 

gladde kant
Afmetingen Lengte (hoek tot hoek):  
  139 mm x 139 mm (5,5 x 5,5 inch) 
  Breedte: 139 mm (5,5 inch)
Dikte  10 mm (0,4 inch)
Gebruik  Nat of droog

Bovenstaande waarden zijn gemeten bij een illustratieve 
laboratoriumtest en moeten niet worden gezien als een 
verbintenis van 3M.

Toepassingen
Voor het eerste gebruik altijd testen op een onopvallend 
deel van het te reinigen oppervlak.

Algemene reinigingstoepassingen zijn:
• potten en pannen
• kookapparaten en keukengerei
• keuken- en onderhoudsapparatuur

• roestvrij staal 
 

Algemene gebruiksaanwijzingen
De pad kan zowel nat als droog worden gebruikt.

1. Houd de pad met één hand vast. U kunt beide zijden 
van de pad gebruiken, afhankelijk van de toepassing. 
Schuur in de meeste gevallen met een draaiende, 
wrijvende beweging.

2. Voor plakkerige, hardnekkige en/of aangebakken 
etensresten gebruikt u de gele kant met de 'power dots' 
om door dikkere lagen heen te gaan en grote stukken 
los te maken. Draai dan de pad om en schuur met de 
groene kant de overige etens- en vetresten weg.

3. Spoel vervolgens het oppervlak af of veeg het af met 
een schone, vochtige doek.

4. Maak zo nodig de 96HEX-pad schoon na gebruik.
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Schoonmaakinstructies

Door de 96HEX-pad regelmatig schoon te maken, 
verlengt u de levensduur ervan. Wanneer de pad zijn 
schurende werking verliest of begint te rafelen, gooit 
u hem weg bij het gewone keukenafval.

U kunt de pad afspoelen met warm of koud water, 
maar u kunt hem ook een tijdje laten weken in een 
reinigingsmiddel om aangekoekt vuil en vet op te lossen.

Pad handmatig reinigen

1. Spoel overtollige etensresten weg met een 
keukenkraan of sproeikop.

2. Was de pad in zeepsop om verdere restjes en vet te 
verwijderen. 

3. Spoel de pad af met schoon water en controleer daarbij 
of er geen etensresten meer in achtergebleven zijn. 
Knijp de pad goed uit en laat hem drogen in de lucht.

Laat de pad desgewenst weken in een oplossing met 
ontsmettingsmiddel. Knijp de pad na het weken goed 
uit, spoel hem uit en laat hem drogen in de lucht.

De pad reinigen in de afwasmachine

1. Spoel overtollige etensresten weg met een 
keukenkraan of sproeikop. Verwijder hardnekkige 
voedselresten. 

2. Leg de pad zo in de afwasmachine dat beide zijden 
vrij liggen.

3. Neem na het wassen de pad uit de machine en laat 
hem drogen in de lucht.

Gebruiksbeperkingen

3M kan de volgende toepassingen niet speciaal 
aanbevelen of garanderen. Neem contact met ons op om 
uw behoeften te bespreken, zodat we een ander product 
kunnen aanraden.

•  Niet gebruiken op gepolijste of kwetsbare 
oppervlakken.

•  Niet gebruiken op oppervlakken met een  
anti-aanbaklaag.

Opmerkingen
Belangrijke mededeling

Dit bulletin geeft enkel technische informatie. Alle vragen 
over garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot 
dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden en - 
bepalingen die, waar van toepassing, onder de geldende 
wetgeving vallen. De gebruiker moet voor gebruik 
bepalen of het product geschikt is voor het beoogde of 
benodigde gebruik en degebruiker aanvaardt alle risico's 
en aansprakelijkheid inverband met het gebruik.

Bijkomende informatie

Ga naar de website van uw lokale vestiging op  
www.3M.eu/scotch-brite96hex voor:

• aanvullende instructiebulletins

• een compleet productoverzicht van het materiaal 
dat 3M biedt

3M Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem, Brussels
Belgium

3M en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. 
Het gebruik van handelsmerksymbolen en merknamen in dit bulletin 
is gebaseerd op Amerikaanse normen. In landen buiten de VS kunnen 
andere normen gelden.

Verantwoordelijk voor dit technische bulletin:
3M Deutschland GmbH
Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany
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