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ALGEMEEN

Extra wendbaar en hygiënisch vloertrekker en dweilsysteem.

 Uniek reinigend vermogen door kracht te bundelen op de smalle strook van de 

vloertrekker, gecombineerd met microvezel.

 Hydra vloersysteem zorgt voor een lager wasvolume tegenover standaard moppen.

 Kwalitatieve, zachte rubber (vervangbaar).

 Ook geschikt voor het wegtrekken van water op plaatsen waar hygiënisch 

onderhoud belangrijk is.

GEBRUIK

Hydra systeem

1. Preimpregneer de Hydra Slide en Super dweilen. Maximaal 150 ml per dweil. 

2. Bevestig de vloertrekker aan de steel.

3. Plaats de opening van de Hydra dweil over de haakjes van de vloertrekker en plaats nadien het vloersysteem op de grond met 

de vloertrekker op de dweil.

4. Plaats de steel op neushoogte voor ergonomisch gebruik.

5. Start het schoonmaken, verzet de vloertrekker regelmatig achteruit op de dweil. Gebruik de dweil aan beide kanten.

6. Verwijder de dweil hygiënisch door aan een lus naar de zijkant te trekken en plaats de dweil in het wasnet. 

7. Wij adviseren om de dweilen op 60° C te wassen met een wasmiddel voor gekleurde weefsels zoals het Greenspeed wasmiddel. 

Lagere wastemperaturen helpen het milieu te beschermen.

Vloertrekker om water weg te trekken:

1. Plaats de steel van de vloertrekker op neushoogte voor ergonomisch gebruik.

2. Breng een zo dun mogelijk laagje water aan op de vloer.

3. Trek het water naar een centraal punt (bijvoorbeeld deur of hoek), zonder veel druk uit te oefenen op de vloertrekker. Zorg 

ervoor dat u voegen diagonaal overkruist om opspattend water te voorkomen.

4. Voor een ultiem resultaat kan u nadien de vloer moppen met een droge dweil. Deze dweil kan u dan ook gebruiken om het vuil 

restwater op te nemen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 51 x 8 x 2.5 cm

Kleur: Groen , grijs

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EANcode

3300000

Stuk

51 x 8 x 2.5 cm

295 g

295 g

8716254009493

Verpakking

Aantal per verpakking

EANcode

10

8716254009509

Pallet

Aantal per pallet 560
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