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Informacje techniczne 
 -    dwukierunkowa konstrukcja pompki „Double Action” umożliwia aplikację środków chemicznych  
      zarówno po naciśnięciu, jak i zwolnieniu dźwigni, co sprawia, że opryskiwacz jest bardziej  
      wydajny od  klasycznych z pompką jednokierunkową; 
-     uszczelnienie z vitonu umożliwia pracę z agresywnymi substancjami chemicznymi i profesjonalnymi  
      środkami czyszczącymi; 
-     system 360 STRESS FREE, umożliwia aplikację cieczy niezależnie od położenia opryskiwacza 
      przezroczysty wskaźnik umieszczony wzdłuż skali pojemności, pozwala  na łatwe i szybkie sprawdzenie   
      poziomu cieczy w zbiorniku; 
-     podstawa stabilizacyjna - pełni także rolę izolatora zbiornika od podłoża; 
-     oznaczenie pompki i podstawy zbiornika kolorem zgodnie z normami HACCP pozwala na łatwą  
      identyfikację stosowanego środka chemicznego lub strefy sprzątania (4 kolory)     
 

Przeznaczenie 
Profesjonalna seria spryskiwaczy do mycia, czyszczenia, odkażania, neutralizacji i nanoszenia impregnatów 
także innych substancji chemicznych, w skład których wchodzą kwasy i inne substancje żrące. Specjalne, 
odporne na substancje chemicznie nieobojętne, uszczelnienia z vitonu (gumy nitrylowej), trwałe zbiorniki 
ciśnieniowe sprawiają, że urządzenia te sprawdzają się we wszelkich pracach konserwacyjno-
zabezpieczających, czyszczących i dezynfekujących.  
 

Mercury pro plus są to ręczne opryskiwacze stworzone dla profesjonalistów z przemysłu spożywczego, 
gastronomii, hotelarstwa, handlu, branży firm sprzątających, ręcznych myjni samochodowych, jak również 
osób dbających o porządek i utrzymanie czystości w swych domach. Sprawdzają się podczas pracy na 
małych powierzchniach jak meble, okna i szyby samochodowe, deski rozdzielcze, tapicerki, itp. 
Charakteryzują się podwyższoną odpornością na preparaty o odczynie kwaśnym i zasadowym. 
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101-6130-01-0121 Merkury super 360  pro+ nieb 0,5 L 0,5 L 0,64 L 0,16 kg 29 cm 70 szt 

101-6130-01-0143 Merkury super 360  pro+ zielony 0,5 L 0,5 L 0,64 L 0,16 kg 29 cm 70 szt 

101-6130-01-0141 Merkury super 360  pro+ żółty  0,5 L 0,5 L 0,64 L 0,16 kg 29 cm 70 szt 

101-6130-01-0142 Merkury super 360  pro+ czerw  0,5 L 0,5 L 0,64 L 0,16 kg 29 cm 70 szt 

102-6130-01-0141 Merkury super 360  pro+ niebieski 1L 1  L 1,23 L 0,20 kg 35 cm 50 szt 

102-6130-01-0227 Merkury super 360  pro+ zielony 1 L 1  L 1,23 L 0,20 kg 35 cm 50 szt 

102-6130-01-0225 Merkury super 360  pro+ żółty 1 L 1  L 1,23 L 0,20 kg 35 cm 50 szt 

102-6130-01-0226 Merkury super 360  pro+ czerw 1 L 1  L 1,23 L 0,20 kg 35 cm 50 szt 
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