
Produktinformasjon
Swep Duo r-MicroCombi Pro er en dobbeltsidig mikrofibermopp 
med den nye generasjonens supermikrofibrer. I den skårene mikro- 
fiberoverflaten er det et unikt bikubemønster i 3D og børstefiber, 
to detaljer som hjelper til å oppnå et effektivt rengjøingsresultat 
med minste mulige friksjon. r-MicroTech garnet i framkant fanger 
opp løs smuss og den skårede fiberen går ned i dybden.

Swep Duo r-MicroCombi Pro er symmetrisk (likesidig), to finger- 
løkker med tydelig markering av moppeside (1 / 2) samt pil for 
retning.

Moppen finnes i 4 ulike bredder 35/50/65/85 cm og brukes med 
Swep r-Moppstativ.

Produsert av 75% polyester/25% polypropylen, opp til 50% av 
materialet kommer fra resirkulert plast. Baksiden er forkrympet for 
å holde formen. Fargekodet. Produsert i Finland.

Testet for å klare opp til 1 000 vaskesykluser og har blitt tildelt 
miljømerket Svanen (lisens 4083 0006), som sikrer at den oppfyller 
strenge miljø-, kvalitets- og helsestandarder.

Bruksområde
Swep Duo r-MicroCombi Pro er den optimale kombinasjonen for 
rengjøring av alle typer harde gulv. r-MicroTech garnet i framkant 
tar opp løs smuss og r-MicroPlus med bikubemønsteret tar bort 
flekker og ingrodd smuss. 

Utmerket på sykehus, sykehjem og barnehager hvor det er høye 
krav til hygiene. Men, passer like bra til skoler, kontor, butikker og 
tøff trappevask. Passer for tørre, fuktige eller våte metoder.

Spar skritt og tid – velg riktig bredde: 
      35 cm: små flater. 
   50 cm: fra små til mellomstore flater med lav eller høy møble-
ringsgrad. 

   65 cm: fra mindre til store åpne flater med lite møblering. 
   85 cm: store åpne flater med minimal møblering f.eks. korridorer, 
og gymsaler.

Kundefordeler
  2-i-1 funksjon: Garnet i framkant plukker opp løs smuss og støv 
og den skårede fiberen rengjør i dypet.

  Supermikrofiberen med det unike bikubemønstret i 3D sammen 
med børstefibrene fjerner effektivt også ingrodd smuss og  
flekker. Kanalene i bikubemønsteret hjelper å ta hånd om smussen 
og børsten trenger ned i hulrom.

 Fjerner opp til 99,99 % bakterier. Testet med P.aeruginosa & S.au-
reus på vinylflater i et tredjepartslaboratorium.

  Den skårederede mikrofiberen holder fukten i moppen og gir et 
jevnt resultat over en stor flate.

  Kombinasjonen av mønsteret og børstefiberen er optimalisert for 
å gi lav friksjon med beste effektivitet

  Testet og godkjent som et ergonomisk system av ErgoCert, sammen 
med Swep r-Moppestativ og Vario teleskopskaft

  Fargekodede etiketter, nummererte fingerløkker for sideindikering 
og pil for mopperetning. 

  Produsert av opp til 50% resirkulert materiale. Meget holdbare 
(opp til 1000 vaskesykluser). Dobbeltsidig - dobler vaskeoverflaten. 
Effektiv = en mopp klarer større flate, noe som gir færre mopper å 
håndtere. Alt dette fører til mindre CO2 utslipp, enklere håndtering 
og lav totalkostnad. 

Brukerråd
For beste resultat forpreparer moppene med riktig mengde 
bruksløsning til valgt metode. Du finner alle opplysninger på  
www.vileda-professional.no/downloads 

Vaskeråd 
Anbefalt temperatur: 60°C. Maximal: 95°C. Unngå sterkt alkaliske 
vaskemidler, bleke- og skyllemidler. Lav temperatur i tørketrommel. 
Mer informasjon finnes på  
www.vileda-professional.no/downloads . 

Vil du vite mer? Har du spørsmål? 
Du finner din nærmeste Vileda Professional representant på  
www.vileda-professional.no/contact-us 

Vileda Professional / Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS
Valhallavegen 10 • 2060 Gardermoen • Tel. 63 87 26 66
www.vileda-professional.no • vileda.professional.no@fhp-ww.com

Swep Duo r-MicroCombi Pro
Dobbelt så smart! Opp til 50% resikrulert. 2-i-1 funksjon. 

Navn Størrelse / Art.nr. / Antal pr kartong

Swep Duo r-MicroCombi Pro 35 cm / 171638 / 10x1-p 50 cm / 171411 / 30x1-p 65 cm / 171420 / 10x1-p  85 cm / 171423 / 10x1-p

Swep r-Moppstativ 35 cm / 171332 / 10x1-p 50 cm / 171333 / 10x1-p 65 cm / 171334 / 10x1-p 85 cm / 171335 / 10x1-p08
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