
Zorba leak lizard

Productomschrijving 
De TASKI Zorba leak lizard is een sterk absorberende disposable 
strip die kan worden gebruikt om lekkages en gemorste vloeistoffen 
te beheersen in vele toepassingsgebieden.
Door het extreem goede absorptie vermogen is de TASKI Zorba 
ideaal bij lekkages van koelingen in food retail omgevingen. Dit 
reduceert het gevaar van val en/of slip incidenten.
De TASKI Zorba heeft een uniek, gepatenteerde rode indicatie 
streep die zichtbaar wordt wanneer de strip volledig verzadigd 
is en aan vervanging toe is. Het design van de TASKI Zorba Leak 
lizard heeft tevens een waarschuwingseffect dat helpt val en/of slip 
incidenten te voorkomen in drukke (winkel) gebieden.
Door de eenvoudige verpakking en toepassing is de TASKI Zorba 
leak lizard de perfecte oplossing voor toepassingen zoals het 
beschermen van de inrichting en toebehoren tijdens het strippen 
van vloeren, het beschermen van dorpels en richels tijdens het 
glazen wassen en het voorkomen van contaminatie tijdens het 
reinigen van zwembad(omgevingen).
De strip kan eveneens worden gebruikt bij keukenreiniging, reiniging 
van sanitair en reiniging van kamers in de gezondheidszorg. 
Resultaten tonen verbeterde prestaties en meer efficiëntie in 
vergelijking met bestaande methodes zoals papieren doeken en 
verschillende mop materialen.

Belangrijkste eigenschappen
 • Eenvoudige oplossing
 • Toegenomen veiligheid en efficiency
 • Uitstekende absorptie – tot 2 L
 • Vele toepassingsgebieden

Voordelen
 • Makkelijk in gebruik – minimale opleiding vereist
 • Risicovermindering voor uitglijden of vallen
 • Functioneel waarschuwingssysteem
 • Snel werkend
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Zorba leak lizard

Gebruiksaanwijzing
 • Het geperforeerde gedeelte van de verpakking doordrukken en verwijderen voor gemakkelijke hantering en dosering.
 • Neem een benodigde hoeveelheid strip uit de verpakking en scheur door op de perforatielijn.
 • Plaats de strip bij het begin van de lekkage of de gemorste vloeistof of plaats hem daar waar een barrière nodig is.
 • Verwijder de strip wanneer de rode indicatie streep zichtbaar is of wanneer de applicatie gereed is.
 • Deponeer de gebruikte / verzadigde strip in een geschikte afvalcontainer.

Geschikt voor vele toepassingen, inclusief:
Koelingen / vloerstrippen / keuken reiniging / sanitair reiniging / ramenwassen / reiniging van zwembad (-omgeving) / reiniging van 
kamers in de gezondheidszorg.

Let op:
 • TASKI Zorba is niet geschikt om te hergebruiken
 • TASKI Zorba is ontworpen om waterige vloeistoffen te absorberen
 • Bewaar de kartonnen verpakking op een droge plaats

Technische gegevens

Inhoud
1 kartonnen verpakking met
30 meter absorberende strip

Samenstelling kern van de 
strip Sterk absorberend polymeer

Gewicht kartonnen 
verpakking 0.82 kg Samenstelling buitenzijde 

strip
Ongeweven (100% 
polypropyleen)

Afmetingen 30 cm x 29.5 cm x 13 cm Absorberend vermogen 2L per strip (1 strip = 60 cm)

Strip breedte 12 cm

Product Kleur Verpakkingsformaat Artikelnummer

TASKI Zorba leak lizard 1 pc W1 Zwart/Geel 1 verpakking = 50x 60 cm 
strips 7523269
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