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ALGEMEEN

Hoogkwalitatieve mop voor het klamvochtig reinigen vanwaterbestendige vloeren.

- Aanbevolen voor gebruik op gladde vloeren.
- Korte bewerkings- en droogtijd van het vloeroppervlak.
- Hoog reinigend vermogen en streeploos resultaat.
- Microvezel gaat over de rand van de mop heen zodat het vuil maximaal wordt 
opgenomen.
- Geschikt voor pre-impregnatie.

Het Click'M C-vlakmopsysteem is gezegend met een uitstekende ergonomie dankzij 
zijn magnetische sluiting: gebruikers moeten het frame maar met één vloeiende 
beweging in de pocket van de mop schuiven, de steel naar beneden drukken 
en...click, vast zit de mop in de juiste positie. Zelfs na veelvuldig gebruik en bij het 
schoonmaken van vloeren met weerstand blijft de mop stevig vastzitten zonder te 
verschuiven. Na het schoonmaken kan de mop ook op eenvoudige en hygiënische 
wijze verwijderd worden. Click het frame simpelweg los door met uw voet op de 
groene knop te duwen en zo de mop van het frame in de waszak te laten schuiven. 
Dat alles zonder de mop te hoeven aanraken...gebruiksvriendelijkheid en hygiëne ten 
top!

GEBRUIK
1. De mop machinaal wassen voor het eerste gebruik.  
2. Gebruik voor 15 moppen 4 tot 5 liter water. Vouw de moppen dubbel (microvezel aan de binnenkant), plaats de moppen in een 
bak met de smalle kant onderaan en de lus bovenaan. Voeg 4 tot 5 liter water (met detergent) toe. Laat de moppen het vocht 
opnemen. Verplaats de eerste 2 moppen naar achter om het vocht gelijkmatig te verdelen. De moppen zijn nu klamvochtig voor 
optimaal gebruik.
3. Schuif de mop over het frame. Duw de steel naar beneden zodat de mop vastklikt door middel van de magneet. 
4. Bij normale vervuiling 40-70m² oppervlakte reinigen. 
5. Klik met je voet het frame los. Verwijder de mop na gebruik. 
6. Na afloop machinaal wassen.

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) 54 x 1 x 16 cm

Afmetingen: 50x16 cm
Gewicht: 165 g
Kleur: Rood
Dichtheid: 610 g/m²
Wassen: 750* - 1500**
Levensduur: 4 jaar***

Microplastic Score A

Vulling: Microvezeldoek
Samenstelling: 50% microvezel - 50% 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
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

3391655
Stuk
54 x 1.5 x 13 cm
220 g
220 g
8716254007970

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

5
54 x 6 x 15 cm
1125 g
8716254007987

Pallet

Aantal per pallet 800
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