Swep Duo MicroFinn 50 cm
Paras moppi runsaan irtolian siivoukseen

Suos.

Tuotekuvaus:

Materiaalit:

Swep Duo MicroFinn 50 cm on kaksipuoleinen mikrokuitulankamoppi, joka soveltuu
likaisten pintojen kosteapyyhintään. Mopin
langan pituus on optimoitu tuottamaan
paras mahdollinen irtolian kerääminen ja
ulottuvuus matalien tasojen alle, kuitenkin pitämällä kitka alhaisena kosteassakin
menetelmässä. Mikrokuitulangan viskoosi/
polyesteri -yhdistelmä parantaa mopin
imukykyä vaativissa olosuhteissa.
Swep Duo MicroFinn 50 cm -moppi täyttää
Joutsenmerkkikriteerit.

Taustakangas 100 % polypropyleeni
Mikrokuitulanka: 100% polyesteri
(79 % osuus mopin puhdistavassa osassa)
Lanka korkealla imukyvyllä:
50 % polyesteri, 50 % viskoosi
(21 % osuus mopin puhdistavassa osassa)

Käyttö:
Swep Duo MicroFinn 50 cm on paras moppi
likaisten, epätasaisten ja huokoisten lattioiden nihkeä- ja kosteapyyhintään.
Swep Duo MicroFinn 50 cm -moppi soveltuu kaikenlaisten kohteiden siivoukseen.
Erinomaisen pesukestävyytensä ansiosta
sitä voidaan käyttää myös terveydenhuollon
kohteissa, vanhustenhuollossa ja päiväkodeissa.

Tekniset tiedot:
Langan pituus 100 mm
Puhdistavan osan mikrokuitupitoisuus
yli 50 %

Tuotenumero

Tuotenimi

158039

Swep Duo MicroFinn

Edut käytössä:
Optimaalinen kuitusekoitus:
Finnmopin langassa on erinomainen
imukyky ja se säilyttää kosteuden mopissa pitkään. Näin siivouksen lopputulos on tasaisempi koko siivouksen ajan.
MicroTechin mikrokuitulangalla saadaan
paras puhdistustulos.
Uusi kuitusekoitus takaa alhaisen kitkan
- moppi liukuu helposti pinnalla kuin
pinnalla.
Pidempi lanka - korkeampi käyttöaste:
15 % suurempi puhdistusala per moppi.
Pidempi lanka helpottaa nurkkien ja
listojen siivoamista.
Kaksipuoleisten moppien etuja:
5 % nopeampia kuin perinteiset mopit.
Alhaisemmat investointikulut - kaksipuoleiset mopit minimoivat moppien
vaihtomäärän.
Alhaisemmat käyttökulut - enemmän
moppipuolia jokaisessa pesussa ja kuljetuksessa.
Koko
Kpl/ltk
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50 cm

25 x 1

Max.

Esivalmistelu - säästä vettä ja
kemikaaleja:
Moppia voidaan käyttää kosteana, kevysti
kostutettuna ja kuivana. Tehokkainta ja
taloudellisinta on esivalmistella mopit
suoraan pesukoneessa.
Esivalmistelu moppilaatikossa:
1. Annostele suositeltu määrä puhdistusaineliuosta moppilaatikkoon.
2. Aseta taitellut mopit laatikkoon etureuna alaspäin ja odota pari minuuttia.
Esivalmistelu moppilaatikossa esivalmisteluseulan kanssa:
1. Aseta taitellut mopit laatikkoon etureuna alaspäin ja odota pari minuuttia.
2. Aseta esivalmisteluseula moppien/laatikon päälle.
3. Annostele suositeltu määrä puhdistusaineliuosta esivalmisteluseulan päälle.

