NL
Mop2go - 45 x 13 cm - 10 stuks
ALGEMEEN

Wegwerp microvezel mop.
 Geschikt voor de dagelijkse reiniging in ziekenhuizen en kantoren.
 Kan gebruikt worden voor reiniging en desinfectie.
 3 laags: vocht barrière, absorptie laag, reinigingslaag.
 Groot absorptie vermogen, tot 10 x eigen gewicht.
 Geschikt voor Click'M & Velcro vlakmopplaten.

Geschikt voor
PVC of vinyl kunststofvloeren  Linoleum  Vloeren met polymeer beschermlaag  Rubbervloeren  Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend)  Natuursteen, niet
zuurgevoelig  Ceramische tegels  Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren  Gietvloeren, epoxyvloeren, PUvloeren
en harsgebonden composietvloeren  Onbehandelde houten vloeren  Houten vloeren met boenwas  Geoliede houten vloeren  Houten vloeren met polymeer
beschermlaag

GEBRUIK
Voor het klamvochtig reinigen van harde vloeren.
 Bevochtigen met 100 ml water of sop (Hiervoor is een handige voorbevochtigingszak beschikbaar).
 Wacht 30 seconden voor gebruik. Vouw de mop open, leg de mop op de vloer met bedrukte zijde bovenaan, zet het frame op
de mop & start het moppen.
 Verwijder na het reinigen de mop van het frame & gooi in de vuilbak.
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.

100 ml / MOP
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NL
Mop2go - 45 x 13 cm - 10 stuks
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 45 x .2 x 13 cm
Inhoud: 10 stuks
Kleur: Wit
Gewicht: 14 g
Materiaal:
Reinigingslaag: 45% viscose / 45% PET / 10% microvezels
Absorptielaag: Cellulose
Barrièrefolie: CPP & PP

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product
Artikelnr
Eenheid
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EANcode

3101260
Pakje
22.5 x 6 x 13 cm
148 g
140 g
8716254005464

Verpakking
Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht

20
66 x 25 x 20.5 cm
3100 g

Pallet
Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag
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