
NL

ALGEMEEN

Duurzame kwalitatieve microvezeldoek die rebelleert tegen afval.
- Gemaakt uit 100% gerecycled polyester microvezel en is bovendien recyclebaar. 
- Tijdswinst door effectieve & snelle reiniging.
- Minimaal 500 keer wasbaar. 
- Hoog absorptievermogen, van bijna 7 keer het eigen gewicht. 
- Solide randafwerking waardoor de microvezeldoek niet krimpt.
- Cradle to Cradle Certified - Brons level.

De Greenspeed® Re-belle microvezeldoek is de rebel onder de microvezeldoeken. De 
Re-belle microvezeldoek bestaat uit 100% gerecycled materiaal. Maar dat is niet 
alles! Bij Re-belle wordt de kringloop volledig gesloten. Na honderden wasbeurten 
wordt de microvezeldoek 100% gerecycled. Zo gaat Re-belle de strijd aan met afval.
De Re-belle is zowel droog als lichtvochtig de ideale partner voor het dagelijks 
reinigen van vrijwel alle materialen. De microvezeltechnologie van Greenspeed® staat 
garant voor kwaliteit en geeft deze duurzame doek zijn uniek reinigend en 
absorberend vermogen. 
Droog gebruikt is de Re-belle een ideale stofdoek. Lichtvochtig verwijdert hij 
probleemloos stof en vuil, zonder strepen achter te laten. Uit TNO onderzoek is 
gebleken dat een Greenspeed microvezeldoek met alleen water het vuil zelfs sneller 
en effectiever verwijdert dan een traditionele interieurdoek met een reinigingsmiddel.
Dankzij de solide randafwerking is de Greenspeed® Re-belle een krimpvrije 
microvezeldoek die, ook na vele wasbeurten, zijn basisvorm behoudt.

Bronze 100%

GEBRUIK
1. Voor het eerste gebruik de doek eenmaal wassen in de wasmachine.
2. Bij droog gebruik is het een ideale stofdoek. Lichtvochtig verwijdert hij probleemloos stof en vuil, zelfs zonder detergent. 
Voor lichtvochtig gebruik: Benevel een vlak met behulp van een sproeiflacon of pre-impregneer. Gebruik voor 15 doeken 500 ml 
water. Plaats de helft van de microvezeldoeken in een emmer. Voeg er 250 ml water (met detergent) aan toe. Plaats de overige 
doeken in de emmer en voeg opnieuw 250 ml water toe. De doeken zijn nu klamvochtig voor optimaal gebruik.
3. Vouw de doek 3x dubbel.
4. Gebruik alle 16 vlakken, één voor één en wissel tijdig.
5. Wij adviseren om de doeken op 60° C te wassen met een wasmiddel voor gekleurde weefsels zoals het Greenspeed wasmiddel. 
Lagere wastemperaturen helpen het milieu te beschermen.

Wassen 90 °C Niet bleken Trommeldrogen op lage 
temperatuur (60 °C)

Niet strijken Wassen zonder 
wasverzachter
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 40 x .2 x 40 cm

Afmetingen: 40 x 40 cm
Gewicht: 50 g g/m²: 340
Wassen: 500* - 1000**
Levensduur: 2,5 jaar***
Inkrimping ISO 5077: -2,5% - 3,1%

Materiaal: 100% microvezel
Kleur: Groen
Samenstelling microvezel: 100% PET
Absorptiecapaciteit: x 7 -snelheid: 2,17 g/s
Productiemethode: kettingbreien
Randafwerking: wrapper - polyester

* Minimale hoeveelheid wasbeurten (onder normale omstandigheden) 
** Geschatte hoeveelheid wasbeurten (onder aanbevolen optimale omstandigheden)
*** 1 wasbeurt/dag (onder aanbevolen optimale omstandigheden)

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

3303016
Stuk
1 stuk
40 x .2 x 40 cm
55 g
55 g
EAN 8716254009998

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

5
20.5 x 4.5 x 22 cm
332 g
EAN 8716254010000

Pallet

Aantal per pallet 3600
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