KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SuperMop Ag
1.

2.

MIĘDZYNARODOWY NUMER ARTYKUŁU:
137904 niebieski, 1137905 czerwony, 137906 zielony,
137907 żółty
KLASYFIKACJA PRODUKTU
Mop pionowy do czyszczenia na mokro

3.

SKŁAD
Części z tworzyw
sztucznych:

Główka mopa : 100 % Polipropylen
100 % Polipropylen
Wewnętrzny
trzpień:

Paski mopa:

4.

50 % Bawełna
40 % Poliester
10 % Guma
< 1% chlorek srebra

DANE TECHNICZNE:
Typowa wartość
Waga mopa

125

g

Liczba pasków

20

pcs

600 x 40

mm

450

%

Rozmiar pasków
Maksymalna ilość wody wchłanianej przez
mopa

5.

Jednostka

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU:
 Nietkany mop pionowy z mikroperforacją do wszystkich wymagających aplikacji
 Do stosowania z wiadrem i wyciskarką Vileda
 Nie wydzielający brzydkich zapachów, dzięki zawartości srebra
 Owalne mocowanie dla optymalnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc
 Wysoka chłonność i dobre właściwości uwalniania wody
 Doskonały do czyszczenia punktowego i niewielkich przestrzeni
 Do wszystkich rodzajów posadzek
Zalecenia odnośnie prania:
 Maksymalna temperatura prania: 60°C
Zastosowanie:
 Do czyszczenia na mokro i wilgotno.

6.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, UTYLIZACJA
Produkty powinny być przechowywane na paletach w zimnym i suchym miejscu. Produkty nie powinny być
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom transportowym dla
niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja na wysypisku śmieci lub poprzez spalanie. Prosimy
stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów

7.

CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI
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.

