Städpaket Pro (4 varianter)
Städpaket Pro innehåller moppar och dukar av mikrofiber samt ett stadigt moppstativ med
justerbart skaft i kraftigt aluminium. Städmaterialet är av hög kvalitet, framtaget för att klara
kontinuerlig städning av kommersiella lokaler.
Mikrofiber ger ett bättre städresultat än de flesta städmaterial, utan att använda kemikalier.

Artiklar

PB999615 revision 04

Artikelnr

999615

999613

999614

999616

Benämning

Städpaket Pro Light

Städpaket Pro 40cm

Städpaket Pro 60cm

Städpaket Pro Hemma

Streckkod

7332719007791
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Innehåll
Teleskopskaft 110-180cm
Moppstativ
Våtmopp Heavy Duty 40cm
Fuktmopp med öglor 40cm
Torrmopp Basic 40cm
Mikrofiberduk blå 32x32cm
Mikrofiberduk röd 32x32cm
Fönsterduk blå 50x50cm

Material
Material

Egenskaper

Städyta

Mikrofiber (samtliga produkter)
Våtmopp: 100% PE
Fuktmopp: 75% PE, 15% Viskos, 10% PA
Torrmopp: 100% PE
Dukar:
80% PE, 20% PA

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

Fästyta moppar

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

Torrmopp: Tvätta och torktumla
Fuktmopp: Tvätta och centrifugera
alt. blöt och vrid ur
Våtmopp: Tvätta och centrifugera
alt blöt och vrid ur
Duk:
Används torr eller fuktad

Torrmoppen används endast vid torrmoppning.
Fuktmoppen består av ultramikrofiber för ökad absorptionsförmåga.
Mikrofibern bidrar till låg friktion och kortare torktid.
Våtmoppens städyta består av mikrofiber och viskos för ökad
absorptionsförmåga och slitstyrka. Öglorna ger god uppsamlingsförmåga av
smuts.

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

Sluthantering

Återvinning

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