Mikrofiberdukar
Dessa mikrofiberdukar används främst torra eller fuktade. Mikrofibrerna
ger statisk laddning till dukarna som drar till sig damm och smuts.
Dukarna är stickade vilket ger struktur för ytterligare
absorptionsförmåga. Fönsterduken är vävd för att ge bättre
putsegenskaper. Samtliga mikrofiberdukar är av högsta kvalitet och
luddar inte av sig.

Artiklar

PB890120 revision 07

Streckkod (EAN13)
Individuell
Förpackning

Artikelnr

Benämning

Storlek

890120

Duk blå 32x32cm

320x320mm

-

7332719006206

890121

Duk röd 32x32cm

320x320mm

-

7332719006213

890123

Duk gul 32x32cm

320x320mm

-

7332719007753

890124

Duk grön 32x32cm

320x320mm

-

7332719007760

890122

Fönsterduk blå 50x50cm

500x500mm

-

7332719006220

Samtliga artiklar ovan levereras i 20-pack, totalt 200st per kartong.

Material
Material

Egenskaper

Duk

Stickad mikrofiber (vävd mikrofiber i
fönsterdukarna)
80% polyester + 20% polyamid

Dukarna består av stickad mikrofiber för ökad absorptionsförmåga.
Mikrofibern laddas statiskt vilket drar till sig damm och smuts. Fönsterduken
är vävd för bättre putsegenskaper. Dukarna luddar inte av sig. Krympning vid
rekommenderad skötsel är < 8%.

Tvättlapp

100% polyester

Skötsel
Område

Skötsel

Beskrivning

Förberedelse

I städsystem alternativt tvätt och
manuell fuktning och urvridning för
fuktstädning.
Vid torrstädning tvättas och
torktumlas dukarna.

Mikrofiberdukarna används med fördel i städsystem där dukarna tvättas och
centrifugeras samt eventuellt impregneras med normalt förekommande
rengöringsmedel för fuktstädning.
Dukarna används även vid torrstädning.

Tvättråd
Ej sköljmedel, ej blekmedel

Tvättråden anger de högsta temperaturer som produkten bör utsättas för.
Lägre temperaturer kan bidra till att öka produktens livslängd. Använd ej
mjukmedel eller biocider då mikrofibrerna kan skadas och förlora funktion
bl.a. genom minskad statisk uppladdning.

Rekommenderad
tvättemperatur

70° C

Vissa hygienkrav kan kräva högre temperatur beroende på tvättid.

Torkning

Max 55° C

Den rekommenderade torktemperaturen är av hänsyn till torktumlare som
kan sakna skydd mot övertorkning. Det kan i vissa fall skada produkten.

Garanti

Funktionsgaranti- 500 tvättar.
För att funktionsgarantin ska gälla
måste produktens tvättråd följas.

Dukarna ska fylla sin funktion upp till 500 tvättar genom att:
1. Minst 98% av öglorna på dukens rengöringsyta är hela
2. Sömmarna runt dukens kant är intakt

Sluthantering

Återvinning

Produkterna består främst av syntetiska material som kan återvinnas eller
förbrännas.
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