
Sterk en duurzaam Eenvoudig afwasbaar Reinigt ook moeilijk bereikbare plaatsen

• Genopt oppervlak met Power Dots 
verwijdert snel en doeltreffend het 
hardnekkigste, ingebrande vuil

• Een multifunctionele schuurpad die lang 
meegaat – de gele, genopte zijde behoudt 
haar reinigingskracht ook na herhaaldelijk 
gebruik

• De gele zijde verhindert dat grotere 
etensresten zich vastzetten in de pad en 
de schuurkracht verminderen

• De vlakke groene zijde verwijdert fijne 
etensresten en zorgt voor een schoon en 
glanzend oppervlak

• Dankzij de zeshoekige vorm kunnen ook 
moeilijk bereikbare plaatsen in potten en 
pannen moeiteloos worden gereinigd

• De ergonomisch gevormde pad ligt 
aangenaam in de hand, maakt een 
maximale productiviteit mogelijk en 
voorkomt dat men snel moe wordt tijdens 
het werk

Wat een 
tijdbesparing!

Ideaal voor de reiniging van potten en 
pannen met sterk aangekoekte resten

2-in-1 schuurpad.  
Krachtige reiniging!

De nieuwe Scotch-Brite™ multifunctionele schuurpad 96HEX pakt uit met een gele genopte zijde met  
zogenaamde Power Dots. Ze werd speciaal ontwikkeld om hardnekkig vuil moeiteloos te verwijderen.  

De vlakke groene zijde verwijdert fijne etensresten en vet en laat een schoon, glanzend oppervlak achter.

Bijzonder design. Bijzondere reinigingskracht.



Productkenmerken

Name Afmetingen Schieffer-schaal Verkoopeenheden

Scotch-Brite™  
Dual Purpose  
Scour Pad 96HEX

5,8” x 5”  
(14,7 cm x 12,7 cm)

Zijde met Power Dots (geel): 3,1

Vlakke (groene) zijde: 2,7

15 pads/karton
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Scotch-Brite are trademarks of 3M Company.

Wat is er zo bijzonder 
aan deze schuurpad?

Probeer het uit.  
Vraag een gratis proefexemplaar aan op www.3M.eu/scotch-brite96hex Of neem contact op met uw lokale 3M-vertegenwoordiger.

De zogenaamde 
„Power Dots”
• De schuurnoppen zorgen voor een 

betere reinigingskracht om hardnekkig 
vuil moeiteloos te verwijderen

• Etensresten kunnen zich niet vastzetten 
en zijn gemakkelijk af te wassen

• Dankzij de noppen blijft de 
reinigingskracht van de pad  
langer behouden

   Dubbelzijdig
• EÉN PAD. TWEE FUNCTIES. Maakt het mogelijk 

om twee taken met één enkele schuurpad uit 
te voeren

• Het krachtige noppenpatroon maakt het 
mogelijk om hardnekkig, ingebrand vuil snel en 
moeiteloos te verwijderen

• De vlakke, groene zijde verwijdert fijne 
etensresten en vet en zorgt voor een schoon en 
glanzend oppervlak

Zeshoekige vorm
• De pad ligt daardoor aangenaam in de hand

• Meer hoeken, om ook moeilijk bereikbare  
plaatsen van potten en pannen te kunnen reinigen

• Het juiste formaat voor de taak. De pad moet  
niet op maat worden geknipt

3M Nederland B.V.
Commercial Solutions
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft

3M Belgium bvba/sprl
Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem


