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ALGEMEEN

Kwalitatieve microvezeldoek voor duurzame reiniging van vrijwel alle oppervlakken. 

 Hoog reinigend en absorberend vermogen. 

 200  400 keer wasbaar.

 Absorptievermogen 4 keer het eigen gewicht. 

 Solide randafwerking waardoor de microvezeldoek niet krimpt (krimpt maximaal 

2.7%).

 Nordic Swan Ecolabel.

Met de Greenspeed Basic microvezeldoek legt u een stevige basis voor het dagelijks 

reinigen van vrijwel alle materialen. Net als de Greenspeed Original microvezeldoek 

verwijdert de Basic vervuilingen op bijvoorbeeld melamine, glas, vinyl, rvs, kunststof 

of keramiek. Deze doek absorbeert moeiteloos kalk en vet, zoals vingerafdrukken, 

waardoor er een schoon en streeploos oppervlak achterblijft. Droog gebruikt is de 

Basic een perfecte stofdoek, klamvochtig verwijdert hij stof en vuil zonder 

problemen. Dankzij de solide randafwerking is de Greenspeed Basic een krimpvrije 

microvezeldoek die, ook na vele wasbeurten, zijn basisvorm behoudt. De 

microvezeltechnologie van Greenspeed staat garant voor kwaliteit en geeft deze 

duurzame doek zijn unieke reinigende en absorberende vermogen. De Basic doek is 

niet voor niets gecertificeerd met het Nordic Swan Ecolabel, het Scandinavisch 

ecologische label dat strenge  milieu, kwaliteits, en gezondheidseisen aan een 

product stelt.

3083 0019

GEBRUIK

 Voor het eerste gebruik de doek eenmaal wassen in de wasmachine. (Lagere wastemperaturen helpen het milieu te 

beschermen).

 Vouw de doek 3x dubbel.

 Gebruik alle 16 vlakken, één voor één, wissel tijdig.

 Bij droog gebruik is de Basic een ideale stofdoek. Lichtvochtig verwijdert hij probleemloos stof en vuil, zelfs zonder detergent.

 Voor lichtvochtig gebruik: Nevel een vlak met behulp van een sproeiflacon.

Wassen 90 °C Niet bleken Trommeldrogen op lage 

temperatuur (60 °C)

Niet strijken Wassen zonder 

wasverzachter

Basic microvezeldoek - 40 x 40 cm - blauw
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (BxHxD) 40 x .2 x 40 cm

Kleur: blauw

Gewicht : ± 42g

Materiaal: 100% microvezel

Dichtheid: 260 g/m²

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EANcode

3300604

Stuk

40 x .2 x 40 cm

42 g

42 g

8716254000162

Verpakking

Aantal per verpakking

Afmetingen

Bruto gewicht

EANcode

10

21 x 7 x 21 cm

450 g

8716254000179

Pallet

Aantal per pallet

Aantal lagen per pallet

3840

4
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