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Swep Duo r-MicroTech  
Swep Single r-MicroTech

*30% kierrätysmateriaaleista valmistettu moppi

 Valmistettu *30% kierrätetyistä raaka-aineista
 Joutsenmerkitty
 Valmistettu Suomessa
 Laadukkaalla mikrokuidulla ja esivalmistellulla menetelmällä 
pienempi veden ja kemikaalien kulutus.

Tuotekuvaus
Swep r-MicroTech on mikrokuitulankamoppi, jonka raaka-ainee-
na on käytetty kuluttajakäytöstä peräisin olevaa muovijätettä 
(n. *30%). Tämä kevyesti liukuva moppi tarjoaa saman teknisen 
ylivoiman johon käyttäjät ovat tottuneet aiemman Swep Micro-
Techin kohdalla. Moppi on saatavilla sekä kaksipuolisena Duo- 
versiona, että yksipuolisena Single-versiona, ja kaikissa työ- 
leveyksissä (35 cm, 50 cm, 75 cm)

Käyttöalueet
Swep r-MicroTech mopit sopivat kaikille koville lattiapinnoille, 
aina terveydenhuollon kohteista, kouluihin ja toimistoihin. 
r-MicroTech on erinomainen valinta voimakkaasti likaantuville 
pinnoille, esim. aulatilat ja runsaasti liikennöidyt käytävät.  
r-MicroTech on oivallinen väline jopa epätasaisille lattiapinnoille, 
ja erinomaisen liankantokykynsä ansiosta se kerää vaivatta run-
sastakin irtolikaa, kuten hiekkaa ja hiuksia. r-MicroTechiä voidaan 
käyttää kuiva- , nihkeä- (1 dl puhdistusaineliuosta/moppi), kostea- 
(2,5 dl puhdistusaineliuosta/moppi), ja märkäpyyhintään (4 dl 
puhdistusaineliuosta/moppi).

Edut käyttäjälle
 Huippulaadukkaan mikrokuidun puhdistuskyky
 Jopa **99.99% koronaviruksen poistokyky
 Jopa ***99.99% bakteerilian poistokyky
 Ergonomiseksi sertifioitu riippumattoman testilaitoksen  
toimesta, kun käytetään esivalmisteltua menetelmää

 Testattu 900 pesukerran pesutestissä

Tuote Koko / Tuotenumero / Moppeja per laatikko

Swep Duo r-MicroTech mopit 35 cm / 169373 / 10 kpl 50 cm / 169375 / 25 kpl 75 cm / 169377 / 10 kpl

Swep Single r-MicroTech mopit 35 cm / 169359 / 10 kpl 50 cm / 169361 / 30 kpl 75 cm / 169369 / 10 kpl

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Oy
Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo • Puh. 0424 2861
www.vileda-professional.fi • vileda-professional.fi@fhp-ww.com

Testaaja: Riippumaton ulkopuolinen tutkimuslaitos **Testattu BCoV-koronaviruksella laboratorio-olosuhteissa. ***Testattu vinyylipinnalla P. aeruginosa & S. aureus patogeeneillä. 
*Kierrätetyn raaka-aineen osuus vaihtelee kaksi- tai yksipuolisuudesta sekä työleveydestä riippuen. Kierrätysmateriaalin osuus mopissa on keskimäärin 30%.

Oikea moppi oikeaan kohteeseen
• Yksipuolinen Single-moppi soveltuu erinomaisesti mm. porras- 
siivoukseen sekä pienempien ja rajattujen alueiden siivoukseen.   
 
• Kaksipuolista moppijärjestelmää suositellaan kuitenkin  
hyödynnettäväksi muiden yleisten tilojen siivouksessa. Duo- 
mopilla siivous on nopeampaa ja moppeja tarvitaan vähemmän. 
Näin ollen käyttökulut, alkuinvestointi ja moppien käsittelykulut 
käytössä voivat olla huomattavasti pienemmät.  
 
• Oman alueesi Vileda Professional aluepäällikkö auttaa sinua 
arvioimaan juuri sinun kohteeseesi oikeat Vileda Professional 
siivousvälineet www.vileda-professional.fi/contact-us 
 
Tuotteen huolto 
Tutustu huolellisesti pesu- ja huolto-ohjeisiin ennen moppien  
käyttöönottoa, ja seuraa annettuja ohjeita. Siivoustekstiilien 
yleiset huolto-ohjeet ovat saatavilla osoitteesta:  
www.vileda-professional.fi/downloads 
Lisätietoa saat myös oman alueesi Vileda Professional alue- 
päälliköltä: www.vileda-professional.fi/contact-us

https://www.siivous.fi/fi/tuotteet?search=r-microtech+single
https://www.siivous.fi/fi/tuotteet?search=r-microtech+duo
https://www.siivous.fi/fi/tuotteet?search=r-microtech+duo
https://www.siivous.fi/fi/tuotteet?search=r-microtech+single
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15905/
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15906/
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15907/
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15902/
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15903/
https://www.siivous.fi/fi/tuote//15904/

