
 

 

KHĂN LAU DẦU 
  

 
  

 

Khăn lau dầu sản xuất theo công nghệ Meltblown từ 100% 

polypropylene được thiết kế đặc biệt cho môi trường sản 

xuất và lắp ráp sạch. Với đặc tính đạt yêu cầu cao về kiểm 

soát sơ bụi, khăn lau dầu có tác dụng lau sạch dầu mỡ, bụi 

bẩn dính trên bề mặt máy móc, chi tiết máy, thiết bị công 

nghiệp, bề mặt vật liệu; là sự lựa chọn hoàn hảo cho các 

ứng dụng liên quan đến dầu, hóa chất, dung môi, mực, sơn, 

axit… 

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT 

 Hấp thụ nhanh và hiệu quả chất lỏng, khả năng thấm hút lên 

đến 8 lần trọng lượng bản thân;  

 Độ bền cao, dai chắc, chịu được bazo, axit và các loại dung 

môi, chịu được nhiệt độ cao, khó bị biến dạng; 

 Không phát sinh bụi, không tĩnh điện; 

 Với đặc tính mềm mại, khăn lau dầu không làm xước bề mặt 

thiết bị trong quá trình lau chùi;  

 Có thể dùng thay thế cho các loại chất tẩy rửa khác; 

 Có thể tái sử dụng bằng cách vắt kiệt hoặc xả sạch bằng nước; 

 Trọng lượng nhẹ - dễ dàng bảo quản, lưu trữ, di chuyển và xử 

lý; 

 An toàn với con người và thân thiện với môi trường.  

 

 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 Chất liệu : 100% polypropylene 

 Màu sắc : Xanh lam 

 Trọng lượng : 70gsm 

 Xuất xứ : Mỹ 

Quy cách 

Mã sản phẩm Kích thước Đóng gói Hình ảnh minh họa 

OW75-2530 50m x 30cm x 0,65mm 1 cuộn/túi nilon 

 

OW75-2025 20cm x 25cm x 0,65mm 200 tấm/hộp 

 



 

 

ỨNG DỤNG 

Lau dầu mỡ, hoá chất và bụi bẩn trong các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng 

  

  

Khăn lau dầu dùng trong trong phòng sạch, phòng thí nghiệm 

  

Làm sạch trong gia đình: lau dầu mỡ trong nhà bếp, lau tay 
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