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UP TO 30 % RECYCLED
MATERIALS

Swep Single r-MicroTech
30 % återvunnet material. Högsta rengöringsförmåga.

Kundfördelar
 Love it clean: 30% återvunnet material – 3,5 PET-flaskor ger en 
50 cm mopp

 Moppen tar upp till 99,99% av Bovine Coronavirus (testats i ett 
tredjepartslaboratorium på vinylyta)

 100% Hållbar - den långa livslängden ger ett lågt andväningspris
 Formstabil - moppen krymper inte vilket gör det lätt att ta på
 Välj rätt bredd och spara upp till 30% tidsåtgång
 Swep Single r-MictoTech kombinerar bästa rengöringseffekt 
med låg friktion - städarbetet blir lättare och mer effektivt

 Exceptionell resistens mot kemikalier inkl. blekmedel och höga 
pH-värden.

Produktinformation
Swep Single r-MicroTech - Original fickan! Mikrofibergarnmopp 
med upp till 30% återvunnet material. Moppen är lika effektiv 
och hållbar som tidigare, den glider lätt utan ansträngning.

Swep Single r-MicroTech kan användas med det patenterade 
Swep Duostativet som i 35, 50 och 75 cm bredd eller det  
traditionella Swep Single Stativet i 50 cm. 

Mikrofibergarnet är av 100 % polyester. Baksidan består av  
förkrympt polypropen. Färgkodade. Tillverkas i Finland.  
Svanenmärkt (licens 4083 0006).

Användningsområde
Swep Single r-MicroTech är förstavalet på ojämna, mycket smut-
siga och/eller obehandlade ytor. Används på sjukhus, äldreboende 
och dagis där höga kravs ställs på hygien, så väl som till skolor, 
kontor och butiker. Lämplig för torra, fuktiga eller våta metoder.

Spara steg och tid – välj rätt bredd: 35 cm: små utrymmen.  
50 cm: till stora som små ytor med ingen eller hög möblerings-
grad. 75 cm: stora öppna ytor med minimal möblering t.ex. korri-
dorer, mat- och skolsalar.

Tvättråd - optimera livslängden
Tänk på miljön och ekonomin! Tvätta i låg temperatur, normal-
tvätt 60º C räcker för att få mopparna rena. När det ställs höga 
krav på hygien, tvätta i max 95º C. Använd ett neutralt tvätt- 
medel. Starkt alkaliska tvättmedel (ph <10), blek- och sköljmedel 
påverkar livslängden och städresultatet.
Var rädd om tvättmaskinen! Ta bort sand och lös smuts innan 
tvätt. Fyll inte mer än 2/3. Torktumla mopparna bara om det 
behövs och då i kort program och max 60º C.
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Namn Stolek / Art.nr. / Antal per kartong

Swep Single r-MicroTech mopp (CC) 35 cm / 169359 / 10x1-p 50 cm / 169361 / 30x1-p 75 cm / 169369 / 10x1-p

Swep Duo Moppstativ 35 cm / 143062 / 10x1-p 50 cm / 137878 / 10x1-p 75 cm / 116868 / 10x1-p

Swep Single Moppstativ 50 cm / 114426 / 10x1-p

Preparering i moppbox:
1. Mät upp brukslösningen och häll det i botten på moppboxen. 
2. Placera de vikta mopparna med garnet inåt och öglan åt rätt 

håll - vänta i ett par minuter
Preparering i moppbox med sil:
1. Placera de vikta mopparna med garnet inåt och öglan åt rätt 

håll i moppboxen
2. Sätt silen ovanpå moppboxen och häll brukslösningen i silen
3. Vänta i 5-10 minuter
Rekommedan mängd brukslösning finns på vår hemsida.

Användarråd
Preparering i tvättmaskin:
1. Tillsätta rengöringsmedel/kemikalier direkt i sköljmedelsfacket 

eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
2. Ta ut och vik mopparna, placera dom i moppboxen


