Duo Interiör- och glasmopp
Rengör interiörer - snabbt, snyggt och enkelt

Duo Interiör- och glasmopp - rent och
snyggt utan fingeravtryck och ränder

Duo Interiör- och glasmopp är en dubbelsidig mikrofibermopp speciellt utvecklad för
rengöring av glas, rostfritt och kakel - utan
att lämna ränder.
Moppens struktur är utmärkt till att ta
bort fett t.ex. ritmärken på whiteboardtavlan
eller fingeravtryck på speglar och rostfritt.
Rent och snyggt - med bara vatten!

• Enkelt! Bara spraya vatten på ytan eller på
moppen, torka därefter bort damm, fett
eller annan lätt sittande smuts.
• Strukturen i mikrofibermoppen lämnar
mycket små vattenpartiklar efter sig.
Dropparna dunstar snabbt och lämnar ett
skinande rent resultat fritt från ränder.
• Moppen lämnar en ren yta med snygg finish.
Snabbt och ergonomiskt!

• Två sidor - dubblar rengöringsytan eller
ger två funktioner - första sidan rengör och
andra sidan torkar torrt.
• Används tillsammans med Swep Duo
moppstativ och kort teleskopskaft,
för effektiv och ergonomisk avtorkning
av både vertikala och plana ytor.
• Duo Interiör- och glasmopp är expert på
sin uppgift och är ett bra komplement till
Swep MicroPlus.

Max

Användningsguide:
• Duo Interiör- och glasmopp ska inte
förprepareras utan används tillsammans
med sprayflaska.
• Spraya vatten eller brukslösning på ytan
som skall rengöras (tillsätt inte mer fukt
än det behövs).
• Börja moppa rent (ca 2 m2 stort området).
Tillsätt mer fukt om det behövs.
• Utnyttja moppens båda sidor!
- När första moppsidan är för fuktig - byt
sida och fortsätt.
- På tuff smuts: använd ena sidan fuktig
för att lösa upp smutsen - byt till den
torra sidan och torka rent och snyggt.

Tvättråd - optimera livslängden:
Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg
temperatur. Rekommenderad max
temperatur 60 ºC.
Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt
alkaliska tvättmedel (ph <10), blekmedel
och sköljmedel påverkar livslängden och
städresultatet.
Torktumla mopparna bara om det behövs
och då i kort program och max 60ºC.
Tvättgaranti:
Följ våra rekommendationer så klarar
Duo Interiör- och glasmopp 150 tvättar.

• På mycket hårt sittande smuts, spraya
på fläcken och ta hjälp av en fuktig trasa.
Torka därefter rent med moppen.
• Lätt smuts såsom damm och fingeravtryck kan även tas bort med en torr
mopp.
• På känsliga ytor – spraya direkt på moppen istället för på ytan som ska rengöras.

Materialkomposition:
Baksida: 100 % Polypropylen
Garn:
77 %   Polyestermikrofiber
              23 %   Nylonmikrofiber

Finns även som ett färdigt Kit!

3 st Duo Interiör- och glasmopp 35 cm
1 st kort teleskopskaft 50 - 90 cm
1 st Swep Duo Plus moppstativ 35 cm
5 st PVAmicro mikrofiberduk
1 st Sprayflaska
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Duo Interiör- och glasmopp

Färg

Storlek

Antal/kartong

EAN kod

Grå med färgkodning

35 cm

10

143062

4023103180987

Swep Duo Plus Stativ

Blå

35 cm

10

4023103175167

111384

Vario Teleskopskaft

Blå

50 - 90 cm

10

4023103094826

146501

Duo Interior Kit - innehåll se ovan

1

4023103181014
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