MicronSolo

Effektiv engangsklut med overlegen
mikrofiberrengjøring og absorbsjon

Produktbeskrivelse

Kundefordeler

MicronSolo inneholder en unik kombinasjon av supertynne mikrofibrer sammen med absorberende viskosefiber. Takket være den nye
”Micron-teknologien” så kan mikrofiberene splittes i hele 32 deler.
Det er minst dobbelt så mange som andre tradisjonelle mikrofiberkluter. Det gjør at MicronSolo oppnår et dypere og mer
effektivt rengjøringsresultat.
Viskosfiberene i kluten har en veldig bra absorbsjon og kan derfor
ta opp søl raskt og enkelt. MicronSolo tar opp ca 40 % mer vann
sammenlignet med andre mikrofiberkluter.
Materialspesifikasjon: 50 % viskose, 35 % polyester og 15 %
polyamid. MicronSolo finnes både som kluter og på rull.

Bruksområde
Når hygiene har høyeste prioritet, er det ikke noe som slår
mikrofiber. MicronSolo er den perfekte løsningen der det stilles høye
krav til hygiene, og hvor engangsmaterial er et krav, f.eks operasjonssaler og pasientrom. MicronSolo kan også brukes til generell
rengjøring på steder som ikke har tilgang til vaskemaskin. På grunn av
den gode absorbsjonsevnen kan den mange ganger erstatte papir for
å tørke tørt – et skikkelig rent resultat får du med på kjøpet.
Forpreparering

Lett fuktede kluter

Fuktede kluter

0,1 dl/klut

0,2 dl/klut

MicronSolo

Artikelnummer

Navn

Farge

160069

MicronSolo

160080

MicronSolo

160084

MicronSolo Rull

Uavhengige tester viser at 99,9 % av bakterier og virus
fjernes fra overflaten, selv uten desinfeksjonsmiddel
Micron-fiberene gir 100 % mikrofiberrengjøring
Viskosefiberene gir en høy vannabsorbsjon, som forbedrer
evnen til å ta opp væske
Tørt og rent resultat uten skjolder og lo
Slitesterk – kan også brukes som en korttidsklut

Bruksråd
MicronSolo egner seg best til forpreparering:
1. Velg det antall kluter du behøver for objektet
2. Legg klutene i bøtta
3. Bland riktig mengde bruksløsning – 10 ml / per klut
4. Hell væsken over klutene
5. Vent ett par minutter til fuktigheten har fordelt seg jevnt
over alle klutene
6. Tørk av overflaten med jevne sveipende bevegelser

Størrelse (cm)

st/pk

Pk/kart

Blå

30 x 40

100

5

Rød

30 x 40

100

5

25 x 32

180 st/rull

4 ruller/kart
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