Mopa HigienePlus
Mopa plana Swep 100% microfibras com prata

Área de aplicação
Para limpeza de qualquer tipo de pavimento. Indicado
para locais que não disponham de máquina de secar,
após a lavagem das mopas.
Descrição de produto
Mopa plana de 50 cm com microfibras de filamento
curto. Para o sistema de limpeza pré-preparado Swep.
Base: 100% Polipropileno
Pêlos curtos: 90 % microfibras de poliéster com vidro
fosfatado de prata como conservante incorporado e 10%
fibras de poliéster.
Fibras de diferentes dimensões para reduzirem a fricção
durante a limpeza.
Com código de cores para diferenciar zonas de
aplicação.

TSU
140.695

Descrição
Mopa HigienePlus Single Swep

Como utilizar
• Humedecer as mopas seguindo as recomendações do sistema
Swep. Utilizando uma mopa por quarto.
• Resiste à lavagem a 95ºC, mas para uma duração mais
prolongada recomenda-se 60ºC.
• As mopas podem ser conservadas molhadas durante toda a
noite sem que se desenvolvam bactérias.
• A limpeza plana é optimizada aplicando movimentos em “8”.
• Não recomendável o uso com substâncias muito
concentradas de cloro ou excessivamente alcalinas.
Benefícios para o utilizador
Eficácia: Microfibras oferecem resultados de limpeza
superiores sem a necessidade de utilizar produtos químicos
agressivos. Teste BMA certifica que elimina 99,99% de
bactérias numa só passagem. Proporciona uma película
homogénea de água que maximiza a zona óptima de limpeza,
antes que a mopa seque. (mais de 25m2 por mopa). A
capacidade mecânica mantem-se por mais de 1.000 lavagens
a 60ºC.
Higiene: As partículas de prata evitam a proliferação de
bactérias e maus odores. Incluindo se se deixam as mopas
molhadas após a lavagem. O Instituto Hohenstein garante a
suas propriedades bactericidas mesmo após 500 lavagens.
Pode ser esterilizada em autoclave.

Medidas
50 cm
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