Rengöringssvamp Premium
Hög kvalitet med stabilt och hållbart grepp

Produktinformation

Material

Många skurmaterial tycks se lika ut, men om du väljer Viledas
kommer du att märka skillnaden både vad gäller kvalitet och resultat. Så fort det yttersta sliplagret är nedslitet, sitter du där med
en produkt som gör att det tar längre tid att göra rent samtidigt
som resultatet blir dåligt. På ett skurmaterial från Vileda har varje
fiber ett lager av sand och harts. Det, tillsammans med den starka
bindningen, garanterar ett jämnt slitage av fibrer och slipmedel.
Skurmaterialet i svamparna finns i olika färger och styrkor. Där
skurmaterialet har olika grova fibrer och olika hårda slipmedel,
allt för att erhålla bästa effekt för alla ytor och uppgifter.

Skummet i svamparna är av polyester.
Vit svamp: Polyamidfiber (fina) med bindemedel av polyakrylat
utan slipmedel.
Blå svamp: Polyamid- och polyesterfibrer (grövre) med bindemedel av polyakrylat utan slipmedel.
Grön svamp: Polyamid- och polyesterfibrer med bindemedel av
harts och slipmedel av kvarts och korund.

Användningsområde
För rengöring i kök och badrum.
- Vit och blå svamp med 0% slipmedel till badrumsporslin, glas
och målade ytor.
- Grön med 26% slipmedel till reptåliga ytor.

Art. nr.

Namn

Kundfördelar
Valuta för pengarna: Rengöringssvampen är både slitstark och
effektiv. Sparar tid och pengar.
Effektiv: Skurmaterialet i svamparna finn i tre färger och styrkor.
Ergonomisk: Svamparna har ett stabilt och hållbart grepp som
ligger bra i handen. Den höga kanten på nedre delen skyddar
naglar och knogar.
Miljö: När produkten är förbrukad kan den brännas och därmed
blir kolsyra och vatten. Skummaterialet ger en hög energieffekt
vid förbränning.
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7 x 15

20

10

114592

Rengöringssvamp Premium

Grön

7 x 15

5

40

20-02
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö • Tel. 040 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

