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UP TO 30 % RECYCLED
MATERIALS

Swep Single r-MicroTech
Resirkulert garn med lav friksjon og høy rengjøringsevne.

Kundefordeler
 Love it clean: 30% resirkulert materiale – 3,5 PET-flasker gir en 
50 cm mopp

 Fjerner opp til 99,99% av Bovine Coronavirus (testet i et tredje-
partslaboratorium på vinyloverflate)

 100% Holdbar - den lange levetiden gir en lav brukskostnad
 Velg riktig bredde og spar opp til 30% tidsbruk
 Garnet rengjør i dybden med mindre friksjon enn tradisjonelle 
garnmopper, først og fremst ved bruk fuktig eller våt.

 Resistent mot kjemikalier inkl. blekemidler og løsninger høy 
pH-verdi.

Produktinformation
Swep Single r-MicroTech garnmopp laget av opp til 30% resirku-
lert materiale. Moppen er like effektiv og holdbar som tidligere, 
og den glir lett uten anstrengelse.

Baksiden består av forkrympet polypropen og garnet er av 100 
% polyester. Moppene er farge-kodede. Produseres i Finland. 
Svanenmerket (lisens 4083 0006).

Swep Single r-MicroTech brukes med det patenterte Swep Duo 
stativet og finnes i 35, 50 og 75 cm bredde eller Swep Single mop-
pebrett i bredde 50 cm.

Bruksområder
Swep Single r-MicroTech er førstevalget på ujevne, veldig skitne 
og/eller ubehandlede flater. Brukes på sykehus, aldershjem og 
barnehage der det stilles høye kravs til hygiene, så vel som på sko-
ler, kontor og butikker. Egnet for tørre, fuktige eller våte metoder.

Spar skritt og tid – velg riktig bredde: 35 cm: små rom.  
50 cm: til store og små flater med ingen eller høy møbleringsgrad. 
75 cm: store åpne flater med minimal møblering f.eks. korridorer, 
kantiner og gymsaler.

Vaskeråd - forleng levetiden:
Tenk på miljøet og økonomien! Vask på lav temperatur, normal-
vask 60º C holder for å få moppene rene. Der det stilles ekstra 
høye krav til hygiene, vaskes moppene på max 95º C. Bruk et 
nøytralt vaskemiddel. Sterke alkaliske vaskemidler (ph <10), ble-
ke- og skyllemiddel påvirker moppens levetid og vaskeresultatet.
Ta vare på vaskemaskinen! Fjern sand og løs smuss før vask. Ikke 
fyll mer enn 2/3 i trommelen. Bruk tørketrummel bare når det er 
nødvendig, og da på et kort program og max 60º C.
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Navn Str / Art.nr. / stk/kartong

Swep Single r-MicroTech moppe (CC) 35 cm / 169359 / 10x1-p 50 cm / 169361 / 25x1-p 75 cm / 169369 / 10x1-p

Swep Duo Moppebrett 35 cm / 143062 / 10x1-p 50 cm / 137878 / 10x1-p 75 cm / 116868 / 10x1-p

Swep Single Moppebrett 50 cm / 114426 / 10x1-p

Preparering i moppeboks:
1. Mål opp bruksløsningen og hell det i bunnen på moppeboksen. 
2. Legg de brettede moppene med åpningen opp og løkken i riktig 

retning - vent et par minutter
Preparering i moppeboks med sil:
1. Legg de brettede moppene med åpningen opp og løkken i riktig 

retning i moppeboksen
2. Sett silen på moppeboksen og hell bruksløsningen i silen
3. Vent i 5-10 minutter
Anbefalt mengde bruksløsning finnes på vår hjemmeside.

Bruksråd:
Preparering i vaskemaskin:
1. Tilsett rengjøringsmiddel/kjemikalier direkte i skyllemiddelrom-

met eller i sluttsentrifugeringsprogrammet.
2. Ta ut og brett moppene, legg de i moppeboksen


