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Kardell Mix Öglad fuktmopp
Artikel Artikelnummer Storlek Torrvikt

40 cm 208833990 175x520 mm 54  EAN 7331313208801

60 cm 208933990 175x680 mm 73 gr  EAN 7331313208900

Förpackas

SKÖTSEL

Tvättråd

Rekommenderad 

tvättemperatur
60°C 

Tvättemperatur vid 

uttalade 

hygienkrav

72-95°C, 

beroende på 

tvättid

Torkinstruktion
Max 55°C 

Autoklavering

ångning 121° C - 

20 min

Städmaterial

65 % PES, 25 % 

CO, 10% PA

Fästmaterial 100% PA vävd 

kardborre

Krymp

Färgäkthet

KARDELL ORIGINAL SORTIMENT

5 st. i en plastpåse - 50 st. i en kartong

STÄDNING

Var ska den 

användas:

Normalt och hårt smutsade hårda ytor där smuts dras in via gångtrafik, fordon, vätskor, livsmedel eller liknande. Används lätt 

eller normalt fuktad. 

Vid rekommenderad tvätt är krymp max 5%.

lmax  H  S
Tvättrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en 

lägre tvättemperatur erbjuder ska detta alltid värderas beroende på hur och var mopparna eller dukarna har använts. 

Använd tvättmedel speciellt utvecklad för mopptvätt och med ett pH lägre än 10. Mjukgörare eller biocider 

skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepad användning och 

speciellt vid höga temperaturer.

Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumlaren inte är försedd 

med styrning som förhindrar övertorkning.

Vid behov kan våra texilier autoklaveras.

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Moppen har täta, medelhöga garnöglar och en lång, klippt ytterfrans

Kardborre specialutvecklad för tuff miljö i fukt och upprepad tvätt med bibehållen infästning.

PRODUKTENS FÖRDELAR OCH SÄRSKILJANDE EGENSKAPER

Tillverkad och utvecklad av Kardell/Vikan

Vid användning i torrt eller fuktigt tillstånd enligt föreskriven metod ska ingen blödning av färg förekomma. Viss anfärgning kan ske mot 

t.ex. andra textiler vid tvätt under de högre temperaturområdena, vi rekommenderar alltid separat tvätt av moppar som används till olika 

ändamål.
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