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Swep Duo MicroPlus
Mikrofibermop med bedste rengøringseffekt 
og laveste friktion

Anvendelsesområde
En moppe til daglig rengøring og problem-
løsning, som gør rent i dybden. Fremragende 
til fastgroet smuds på alle glatte og / eller 
behandlede overflader som f.eks. vinyl, 
gummigulve, gulve med strukturbelægning, 
glaserede klinker, lakeret træ, rustfrit stål,  
glas eller tavler.

Swep Duo MicroPlus er velegnet til alle 
typer miljøer: skoler, børnehaver, kontorer, 
hoteller og restauranter, og formetoder fra  
tør til fugtmopning.

Produktbeskrivelse
Swep Duo MicroPlus er en mikrofibermoppe 
med fremragende rengøringsevne og med 
minimal friktion. 

Swep Duo MicroPlus fås i tre bredder: 35, 
50 og 75 cm. Farvekodet via påsyede farve-
labels. Klip de 3 farver af som ikke ønskes 
anvendt. 

Swep Duo MicroPlus er svanemærket 
licens 483 006. 100 % polyester, luvklip-
pet mikrofibre med aktive polyester zoner. 
Bundmateriale: 100 % polypropylene.

Kundefordele
 Rengør mere og bedre: Tests viser, at 

den nye fibersammensætning bevarer 
fugten i moppen længere og yder en jævn 
fugtning. Materialet sikrer en ensartet 
rengøring på hele overfladen - 40% mere 
areal*. Tests viser, at det også er 30%* 
hurtigere at fjerne fastgroet smuds.

 Optimal hygiejne: Takket være den 
jævne fugtafgivelse tørrer overfladen 
hurtigere, hvilket minimerer smuds og 
bakterier på overfladen. Uafhængige test 
** viser, at hele 99,99% af bakterierne 
fjernes fra den overflade, der rengøres.

 10% mindre friktion*: Den nye struktur 
og fibersammensætning giver lav frik-
tion - moppen glider let på overfladen, 
hvilket reducerer kroppens belastning.

 Økonomi: Swep Duo MicroPlus er en 
holdbar tosidet moppe, der næsten 
fordobler rengøringoverfladen i forhold 
til en traditionel ensidig moppe. Det be-
tyder, at der er behov for færre mopper. 
Erstat også 50 cm mopper med 75 cm 
i korridorer og lignende, hvilket mini-
merede antallet af mopper yderligere. 
Dette giver en lavere startinvestering 
samt en bedre en bedre driftsøkonomi.

Instruktion 
Swep Duo MicroPlus anvendes på Viledas Duo 
fremfører. Til inventarrengøring anbefales 
Viledas korte teleskopskaft 111384 for bedre 
ergonomi.

Moppen kan forbehandles i vaskemaskine
eller manuelt i en box.

Doseringsvejledning og brugerguide
kan downloades fra vileda-professional.dk. 
 
Vaskeanvisning

•	 Normalvask 60 ºC er normalt tilstrække-
ligt. Efter behov kan vaskes ved anbefalet 
maks. vasketemperatur 95° C.

•	 pH neutral (7) vaskemiddel uden blege-
middel anbefales.

•	 Undgå anvendelse af skyllemiddel.

•	 Tørretumbles efter behov - maks. 50 ºC.

Art. nr Navn Farve Størrelse EAN

143813 Swep Duo MicroPlus Grå med farvekodning 35 cm 4023103176959

143815 Swep Duo MicroPlus Grå med farvekodning 50 cm 4023103176973

143817 Swep Duo MicroPlus Grå med farvekodning 75 cm 4023103176997

Rek. Max

*   Testresultatet viser gennemsnittet sammenlignet med tre  
     førende konkurrenter 
**  Uafhængige test certificeret af BMA Labor, Tyskland


