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Swep Express borrelåsmopper
Mikrofibermopper med beste rengjøringskapasitet
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Swep Express MicroTech
Swep V-MicroTech brukes på marmor, 
granitt, lakkert tre, nyere eller 
polishbehandlet linoleumgulv. Moppen 
bør ikke brukes på olje- og såpebehandlede 
tregulv i våt eller fuktigt tillstand. 
• Moppegarnet består av 100% polyester 

mikrofiber.
• Bærestykke av grå polyamid
• Brukes tørr, fuktet eller våt på steder som 

kontor og skoler.
 
Fordeler ved bruk: 

 En unik garnmopp av mikrofiber som 
kombinerer rengjøringseffekten med lav 
friksjon, rengjøringen blir lettere og mer 
effektiv. 

 Det patenterte garnet rengjør i dypet 
med mindre friksjon enn tradisjonelle 
garnmopper, men først og fremst med 
mye lavere friksjon ved fuktig eller våt 
bruk, sammenlignet med andre  
mikrofibermopper. 

 Garnet har eksepsjonell resistens mot 
kjemikalier inkl. blekemiddel og høy  
pH-verdi.

 Evner å ta opp mye smuss.

Swep Express MicroPlus
Swep V-MicroPlus er en mopp for både da-
glig rengjøring og problemløsning - rengjør 
i dybden. Redusert friksjon grunnet grove 
fiberstrimmler og lvg vekt. Beste resultat 
også på gulv med strukturbelegg. 
• 100% mikrofiber, luggklippet med grått 

bærestykke av polypropylen.
• Brukes for daglig fukt- og tørrmopping 

av gulv, men fungerer også utmerket til 
våtere rengjøring med lav friksjon.

• Moppen egner seg til rengjøring av gulv 
og vegger i baderom, sklisikkre og gummi-
gulv samt gulv med strukturbelegg.

Fordeler ved bruk: 
 Effektivitet- en mikrofibermopp med 

en høy opptakningskapasitet som også 
klarer tøffe flekker utan bruk av kjemi. 
Brukes fra fuktig til tørr. 

 Ekonomisk- mindre behov for kjemi og 
vann.

 Ergonomi- redusert friksjon på grunn av 
grove fiberstrimmler og lav vekt.

 Slipper lett fra seg smussen i vask.
 Problemløser som rengjør i dybden. 

Vaskeråd- forleng levetiden:
Tenk på miljøet og økonomien - vask i lav 
temperatur. Normalvask 60º C er nok for 
å få moppen ren. Når moppen er veldig 
skitten eller der det stilles ekstra høye krav 
til hygiene, kan den vaskes i anbefalt max 
temperatur 95º C. 

Bruk et nøytralt vaskemiddel. Sterkt  
alkaliske vaskemiddel (ph <10),  
blekemiddel og skyllemiddel påvirker  
levetiden og rengjøringsresultatet.

Ta godt vare på vaskemaskinen – ta bort 
sand og løs smuss før vask. Fyll ikke  
vaskemaskinen mer enn 2/3. 
Bruk tørketrommel bare når det er  
nødvendig og da på et kort program og max 
60º C.

Art. nr. Navn Størrelse Farge St/pk Pk/Kart

113335 Swep Express MicroTech, borrelåsmopp, F-kod 40 cm Grå 1 30

113695 Swep Express MicroTech, borrelåsmopp, F-kod 60 cm Grå 1 30

144247 Swep Express MicroPlus, borrelåsmopp, F-kod 40cm Grå 1 30

144246 Swep Express MicroPlus, borrelåsmopp, F-kod 60 cm Grå 1 30

Rek. Max


