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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).

 Effectieve & snelle reiniging door hoogkwalitatieve microvezel.

 Ergonomisch, door de gestreepte structuur glijdt de dweil gemakkelijk over de 

grond.

PVC of vinyl kunststofvloeren  Linoleum  Vloeren met polymeer beschermlaag  Rubbervloeren  Natuursteen, niet zuurgevoelig  Keramische tegels  

Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren  Gietvloeren, epoxyvloeren, PUvloeren en harsgebonden 

composietvloeren  Houten vloeren met polymeer beschermlaag

Geschikt voor

GEBRUIK

1. Voor het eerste gebruik de dweil eenmaal wassen in de wasmachine.

2. Impregneer de Hydra dweil: Gebruik maximaal 150 ml water per dweil. Voor 5 dweilen gebruik je dus maximaal 750 ml water.

Plaats de helft van de dweilen in een emmer. Voeg er de helft van het water aan toe. Plaats de overige dweilen in de emmer en

voeg de rest van het water toe. De dweilen zijn nu klamvochtig voor optimaal gebruik.

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

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

6. 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.

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) 16.5 x 7.5 x 148 cm

Inhoud: 

 2delige Telescoopsteel (100180 cm) (Qline)

 Hydra Vloertrekker  50 cm

 2 x Hydra Slide Microvezeldweil  54 x 25 cm  groen

Materiaal:

 Sprenkler Reservoirsteel: aluminium & kunststof

 Slide mop : 100% microvezel

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EANcode

3399450

Pak

16.5 x 7.5 x 148 cm

1165 g

900 g

8716254010086

Pallet

Aantal per pallet 75
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