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FIRMA JEROUŠEK 
Francouzská 2464 
272 01 Kladno 
Česká republika 

Kontakt: Ing. Zdeněk Jeroušek 
Tel.: +420 311 252 708 
GSM: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

IČ: 88567265 
DČ: CZ5907310134 
  

Bankovní spojení: 
CZK 107-1922090297/0100 
IBAN:  CZ69 0100 0001 0719 2209 0297 
EUR 115-530580217/0100 
IBAN: CZ62 0100 0001 1505 3058 0217 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Objednací číslo:  Cena za ks  

Štětec 3500018 Štětec 1,0“ 
3500059 Štětec 1,5“ 

 

3500053 Štětec 2,0“   Štetec pro nanášení mořící pasty, popř. jiných přípravků. 

 
Dodání: 
Zásilkovou službou do 3 dnů. 
 

 Moření 
svárů 

Čištění 
ploch 

 
 

 
Použití 
 
Štětce slouží k nanášení mořících past na sváry. Štětce je 
s dřevěnou násadou na které je uchycen v plastovém 
zahnutém uchycení svazek umělohmotných vláken. 
Tím, že je štětec zahnutý se lépe dostaneme i na méně 
přístupná místa, jako jsou sváry v hrdlech na plášti 
nádoby. Plastové uchycení vlákem zvyšuje živostnost 
štětců. Štětec má v dřevěné násadě otvor pro případné 
zavěšení přes provázek na háček u pracovního stolu nebo 
za opasek, abychom štětec nezapoměli na místě montáže. 
Vlákna štětce jsou balena ve fólii a štětce jsou vázány 
motouzem v kartonu po šesti ve dvou baleních po 6 ks. 
Velikost štětce vždy volíme podle velikosti sváru tak, 
abychom nanášeli efektivní množství mořící pasty. 
 

Ošetřování 

Štětec po každém použití důkladně opláchneme               a 
zbavíme zbytků mořící pasty. V žádném případě 
nenecháváme pastu zaschnout ve vláknech štětce. 
Životnost štětce se pak velmi sníží.  

 

Vybavení 

Při práci se štětcem používáme gumové rukavice při 
nanášení mořící pasty a manipulaci s ní. Je vhodné 
používat též kyselinovzdorný kabát a kalhoty, abychom si 
nepotřísnili běžný pracovní ochranný keprový oblek. 
Doporučují se též gumové holinky a případně též 
respirátor. 

 

Rozměry: 

Štětce se dodávají ve třech šířkách tj. 1” – 1,5” – 2”. 
Násada se dodává ve dvou délkách tj. 25 a 38 cm. 
 

Skladem 

Běžně skladem jsou tyto velikosti štětců. 

o 1”  v délce 25 cm 
o 1,5” v délce 38 cm 
o 2”  v délce 38 cm 
 
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly 

 
 

 

 

 
1” / 25 cm 

 

 

 

 

 
1,5” / 38 cm 

 

 

 

 
2,0” / 38 cm 

     

    


