
TASKI® Zorba 
leak lizard

Nedvszívó szalag

A TASKI Zorba leak lizard egy erősen nedvszívó, eldobható szalag, 
mely hatékonyan használható szivárgások és kiömlések kezelésére. 
Számos területen alkalmazható. Kitűnő nedvszívó képességének 
köszönhetően ideális a hűtőszekrényekből és fagyasztóládákból 
szivárgó folyadékok felszívására kiskereskedelmi környezetben, 
ezáltal radikálisan csökkentve a csúszásokból keletkező balesetek 
számát. Egyedi, szabadalmaztatott piros jelzőcsíkjának köszönhetően 
láthatóvá válik, ha a szalag telítődik. 
A TASKI Zorba leak lizard sárga-fekete csíkos megjelenése jelzés 
értékkel is bír, így funkcionális figyelmeztetésként szolgál az 
elcsúszásos balesetek megelőzésére a forgalmas helyiségekben.  
A TASKI Zorba leak lizard használata egyszerű, védi a kemény felületeket
és szerelvényeket padlótisztítás során, valamint a párkányokat és 
küszöböket ablaktisztítás során a lecsurgó víz által okozott károktól, 
továbbá megelőzi a felmosó víz medencevízbe jutását, s így az 
átszennyeződést medencék tisztítása során. A szalag használható 
konyhai, fürdőszobai takarítás során csak úgy, mint szobák takarítása 
során az egészségügyben. A papírtörlőkhöz, valamint a mopos-vödrös 
feltörléshez képest sokkal hatékonyabb nedvszívásra képes.

Legfontosabb tulajdonságok
• Egyszerű megoldás
• Biztonságos és hatékony
• Kitűnő nedvszívó képesség – a szalagok akár 2L folyadékot 

képesek magukba szívni
• Számos területen alkalmazható

Előnyök
• Használata egyszerű – minimális betanítás szükséges hozzá
• Csökken az elcsúszásos balesetek kockázata
• Funkcionális figyelmeztetésként szolgál
• Gyors megoldás
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 Technikai adatok

Tartalom 30 méter nedvszívó szalag / karton A csík magjának anyaga Extra nedvszívású polimer

Karton súlya  0.82 kg A szalag külső anyaga Nem szőtt (100% polipropilén)

Méretek 30 cm x 29.5 cm x 13 cm Nedvszívás 2 L / szalag (1 szalag = 60 cm)

Szalag szélessége 12 cm

Termék Szín Kiszerelés Cikkszám
TASKI Zorba leak lizard 1 pc W1 Fekete/sárga 1 karton = 50 x 60 cm szalag 7523269

Használati útmutató
• Nyissa fel a dobozt a perforáció mentén, a fogó- és adagoló részeknél
• Húzza ki a szükséges mennyiségű szalagot a kartonból és a perforációnál tépje el
• Helyezze a szalagot a szivárgás/kiömlés helyéhez, vagy ahol a védelem szükséges (pl. medence pereme)
• Ha a piros csík láthatóvá válik, az azt jelenti, hogy a szalag folyadékkal telítődött. Ekkor távolítsa el a szalagot és 

szükség esetén helyezzen fel újat
• Szabaduljon meg a használt / telített szalagtól egy megfelelő szemétgyűjtőbe 

Széles körben, számos területen alkalmazható:
Hűtőpult / Padozat / Konyha / Fürdőszoba / Ablak / Medence / Kórházi tisztítás során.

Figyelem:
• A TASKI Zorba nem újra-felhasználható
• A TASKI Zorba hatékonyan használható szivárgások és kiömlések kezelésére
• A szalagokat tartalmazó karton száraz helyen tárolandó
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