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Swep Single MicroTech
Bästa rengöringsförmåga och lägsta friktion

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö • Tel. 040 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Produktbeskrivning
Swep Single MicroTech är en unik garnmopp av 
mikrofiber som används torr, fuktig eller våt. 
Swep Single MicroTech används på Viledas 
Singelstativ/ mopplatta eller det patentera-
de Swep Duostativet. 
 
Garn: 100% polyester 
Tillverkas Finland  
Svanenmärkt med licens 483 006.

Användningsområde
Swep Single MicroTech används för daglig 

torr, fukt- och våtmoppning. 
Resistent mot kemikalier och låg friktion. 

Moppen har hög kemikalieresistens och tål 
även tvättmedel med höga pH-värden. 

 

Kundfördelar:
 Kombinerar rengöringseffekten med låg 

friktion så städarbetet blir lättare och mer 
effektivt.  

 Det patenterade garnet rengör på djupet 
med mindre friktion än traditionella garn-
moppar men framför allt vid fuktig eller våt 
användning.

 Mycket hög smutsupptagningsförmåga.
 Exceptionell resistens mot kem inkl. blek-

medel och höga pH-värden. 

Storleken har betydelse 
35 cm: väggar, bord, interiörer, whiteboard- och 

skoltavlor. Även till golv i små utrymmen.

50 cm: till stora som små ytor med ingen

eller hög möbleringsgrad

75 cm: stora öppna ytor med minimal

möblering t.ex. korridorer, mat- och skolsalar

 

Tvättråd- optimera livslängden: 
Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg 

temperatur. Normaltvätt 60º C räcker för att 
få mopparna rena. När mopparna är  
mycket smutsiga eller där det ställs höga krav 
på hygien kan de tvättas i rekommenderad 
max temperatur 95º C.

Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt 
alkaliska tvättmedel (ph <10), blekmedel 
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.

Tvättgaranti:
Följ våra rekommendationer så klarar
Swep Single MicroTech upp till 1000 tvättar.

Art. nr. Namn Färg Storlek Antal/Kart EAN kod

144243 Swep Single MicroTech Grå 35 cm 10 4023103177932

114433 Swep Single MicroTech Grå 50 cm 30 4023103108035

144244 Swep Single MicroTech Grå 75 cm 10 4023103177949


