Swep Single Safety

Skrubbmoppen som är expert på säkerhetsgolv

Rek.

Produktbeskrivning
Swep Single Safety är en skrubbmopp som
löser upp hårt sittande smuts på alla typer
av säkerhetsgolv, såväl släta golv som
klinkers med fogar.
De styva röda fibrerna ger skrubbeffekten,
de svarta fibrerna absorberar och löser upp
medan de grå mikrofibrerna rengör och tar
hand om smutsen de andra fibrerna löst upp.
Garn: 70% polyester mikrofiber
30% polyester.
Baksida: 100% polypropylen
Tillverkas i Finland
Svanenmärkt med licens 483 006.

Användningsområde
Swep Single Safety är utmärkt till bad-,
dusch- och omklädningsrum eftersom Duo
SafetyPlus bland annat är mycket effektiv
på att tar upp hårstrån.

Storleken har betydelse
35 cm: väggar och golv i små utrymmen.
50 cm: till större ytor

Kundfördelar

Max

Tvättgaranti

Skrubbmopp som många gånger kan
ersätta en borste
Expert på säkerhetsgolv men klarar
såväl släta golv som klinkers med fogar
Slitstark - den långa livslängden ger ett
mycket lågt pris per användningstillfälle
Välj rätt storlek och spara upp till 30%
tidsåtgång

Förpreparering i moppbox:
1. Mät upp rekommenderad mängd brukslösning och häll det i botten på moppboxen
2. Placera de vikta mopparna med öppningen
uppåt - vänta i ett par minuter

Förpreparering i moppbox med sil:
1. Placera de vikta mopparna med öppningen
uppåt - vänta i ett par minuter
2. Mät upp rekomenderad mängd brukslösning och häll det i silen som placerats
på moppboxen

Följ våra rekommendationer så klarar
Swep Duo SafetyPlus 200 tvättar.

Tvättråd- optimera livslängden:
Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg
temperatur. Normaltvätt 60º C räcker för
att få mopparna rena. När mopparna är
mycket smutsiga eller där det ställs höga
krav på hygien kan de tvättas i rekommenderad max temperatur 70º C.
Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt
alkaliska tvättmedel (ph <10), blekmedel
och sköljmedel påverkar livslängden och
städresultatet. Var rädd om tvättmaskinen
– ta bort sand och lös smuts innan tvätt.
Fyll inte mer än 2/3. Torktumla mopparna
bara om det behövs och då i kort program
och max 60º C.
Storlek
(cm)

Torrvikt
(g)

Moppar
/box

Moppar/
10 kg tvätt

35

71

10

113

50

99

8

81

Art. nr.

Namn

Färg

Storlek

Antal/Kart

EAN kod

147478
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