KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
MicroLite Mop (UltraSpeed)
1.

MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU:
143210 (40 cm)

2.

KLASYFIKACJA PRODUKTU:
 Czyszczenie powierzchni podłogowych
 Element systemu płaskich mopów UltraSpeed

3.

SKŁAD:
Włókna białe:
Czarne paski ścierne:
Obszycie tylne:

4.

5.
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Mikrowłókno poliestrowe
Poliamid
Poliester

DANE TECHNICZNE:
Typowa wartość

Jednostka

Waga mopa 40 cm

80

g

Maksymalna ilość wody wchłanianej przez mopa 40 cm

300

mL

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU:
 Zalety mikrowłókien: doskonałe działanie czyszczące bez konieczności stosowania agresywnych
środków chemicznych, jednolita warstwa wody
 Dodane poliamidowe paski czyszczące do usuwania przywartego brudu
 Bardzo dobra odporność na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych
 Do czyszczenia gładkich i błyszczących posadzek
 Nadaje się do czyszczenia powierzchni podłogowych na wilgotno i na mokro
 Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego sterf czystości
Zalecenia odnośnie prania:


Maksymalna temperatura prania: 70°C, należy unikać wysokiego stężenia produktów o odczynie
zasadowym i wybielaczy (nie należy stosować wybielacza chlorowego); można odwirowywać w
niskiej temperaturze
Zastosowanie:
 Do czyszczenia na wilgotno i na mokro

6.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA
Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchych miejscu. Produkty nie powinny być
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom
transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub
poprzez spalenie.

7.

CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM MIĘDZYNARODOWYM.
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w systemie jakości
FHP.
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Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę bez żadnych gwarancji i mogą
być zmienione bez uprzedzenia. Klienci muszą sami zdecydować, czy nasze produkty nadają się do konkretnych aplikacji i warunków
stosowania. W szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ewentualnego
ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem produktu.

