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r-MicroTuff Swift
Strikket mikrofiberklut av 100 % resirkulert materiale

Vaskeråd
Tenk på miljøet og økonomien! Vask i lav temperatur. Stilles det 
ekstra høye krav til hygiene, vask i max 95º C. Unngå alkaliske 
vaskemidler og blekemiddel.

Kundefordeler
 100% mikrofiberrengjøring
 Fjerner opp til 99,99% Bovine Coronavirus fra vinylflater,  

testet av tredjepartslaboratorium
 Høyt smussopptak, også uten kjemikalier
 Utmerket for deg som vil ha litt mer klut i hånden
 100 % holdbar - kan vaskes opp til 500 ganger
 Love it clean: 100 % resirkulert - 2 PET-flasker gir 1 klut
 Svanenmerket (lisensnr  4083 0006)

Produktinformasjon
r-MicroTuff Swift er den første resirkulerte kluten fra Vileda  
Professional. En strikket mikrofiberklut av 100 % resirkulert poly-
ester. Kluten har den samme høye kvaliteten som tidligere. Den 
er slitesterk og kan vaskes mange hundre ganger uten at hverken 
utseendet eller rengjøringseffekten forandres.

Bruksområde
r-MicroTuff Swift er en „allroundklut“ som fungerer bra på alle 
typer av overflater og områder. Utmerket for deg som vil ha litt 
mer klut i hånden. Den tar opp løs og fastgrodd smuss samt  
fjerner fete fingermerker, også uten bruk av kjemikalier. Kluten 
kan brukes tørr, fuktig eller våt.

Brukerguide
Vask eller skyll klutene nøye før første gangs bruk. Enklest forpre-
pareres klutene direkte i vaskemaskinen. 
Uten vaskemaskin så forbehandles klutene manuelt:
1. Hell bruksløsningen (lett fuktig 30 ml/klut og fuktig 60 ml/klut) 

i bøtta/moppeboksen.
2. Legg de brettede klutene i bøtta, og vent.
3. Snu klutene, vent et par sekunder.
For det beste resultatet:
Bruk kluten brettet, slik at hele kluten kommer i kontakt med 
overflaten.  
Brett ut og bytt til en ren side. Ved behov tilsettes ekstra fukt  
på flekker og fastgrodd smuss. Brett ut kluten og skyll den før den 
legges til vask.

Vileda Professional / Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS 
Valhallavegen 10 • 2060 Gardermoen • Tel. 63872666
www.vileda-professional.no • vileda.professional.no@fhp-ww.com

Art.nr. Navn Farge Størrelse cm Stk/pk Pk/kart EAN kode (Kart)

168755 r-MicroTuff Swift Blå 35 x 38 5 20 4023103229525

168761 r-MicroTuff Swift Rød 35 x 38 5 20 4023103229587

168757 r-MicroTuff Swift Grønn 35 x 38 5 20 4023103229549

168759 r-MicroTuff Swift Gul 35 x 38 5 20 4023103229563
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