Fuktmopp med öglor
Dessa golvmoppar är utvecklade för städning främst i kontorsmiljö. Låg friktion och utmärkt absorptionsförmåga är utmärkande.
Öglorna underlättar åtkomst längst golvlister och hörn.
Golvmopparna är anpassade för att passa de flesta kardborrstativ.

Artiklar

PB890223 revision 06

Streckkod (EAN13)
Individuell
Förpackning

Artikelnr

Benämning

Storlek (inkl. öglor)

890223

Fuktmopp med öglor 25cm

175x350mm

-

7332719006237

890224

Fuktmopp med öglor 40cm

175x500mm

-

7332719006244

890225

Fuktmopp med öglor 60cm

175x700mm

-

7332719006251

890227

Fuktmopp med öglor 90cm

175x1000mm

-

7332719006275

Samtliga artiklar ovan levereras i 10-pack, totalt 120st per kartong.

Material
Material

Egenskaper

Städyta

Ultramikrofiber < 0,5 Dernier.
80% polyester + 20% polyamid

Städytan består av ultramikrofiber för ökad absorptionsförmåga. Mikrofibern
bidrar till låg friktion och kortare torktid.
Krympning vid rekommenderad skötsel är < 5%.

Öglor

80% polyester + 20% polyamid

Öglorna är slutna för att bättre fånga upp smuts i hörn och i trånga
utrymmen.

Fästyta

100% polyamid (kardborre)
100% polyester (fästband)

Velcron är mycket kraftig för att klara kontinuerlig användning och många
repetitioner. Materialet är utformat för att klara fuktig miljö med bibehållen
infästning.

Tvättlapp

100% polyester

Skötsel
Område

Skötsel

Beskrivning

Förberedelse

I städsystem alternativt tvätt och
manuell fuktning och urvridning för
fuktmoppning.
Vid torrmoppning tvättas och
torktumlas golvmoppen.

Golvmopparna används med fördel i städsystem där mopparna tvättas och
centrifugeras samt eventuellt impregneras med normalt förekommande
rengöringsmedel för fuktmoppning.
Moppen kan även användas vid torrmoppning.

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.

Mopparna ska fylla sin funktion upp till 500 tvättar genom att:
1. Velcroytan (kardborreytan) fäster mot stativet under användning
2. Moppens rengöringsyta har full kontakt med golvytan vid användning
3. Minst 90% av ytterkantens öglor är hela
4. Minst 98% av öglorna på moppens rengöringsyta är hela

Sluthantering

Återvinning

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