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r-MicronQuick
100 % mikrofiberrengöring. 70% återvunnet material.

Tvättråd
Tänk på miljön och ekonomin! Tvätta i låg temperatur. Ställs det 
höga krav på hygien, tvätta i max 95º C. Undvik alkaliska tvätt-
medel och blekmedel.

Kundfördelar
 Love it clean: Polyesterfibrerna i duken ger ett andra liv till 

återvunnet hushållsavfall likvärdigt med 1 st 0,5L PET-flaska. 
1 kartong (100 dukar) minskar växthuseffekten med 2,5 kg 
CO2e. Vilket motsvarar 1,9 mils bilkörning. Räkna ut din bespa-
ring på www.vileda-professional.se. 

 100% effektiv mikrofiberrengöring - även utan kem.
 Tar upp till 99,99% bakterier och virus från vinylytor,  

testat av tredjepartslaboratorium
 Fibrerna lämnar endast mycket små vattendroppar kvar på 

ytan. Dropparna dunstar snabbt och lämnar ett skinande och 
luddfritt resultat. Ingen eftertorkning behövs. Skillnaden syns.

 100 % hållbar - kan tvättas minst 500 tvättar
 Finns i fyra färger - minimerar risken för korskontaminering

Produktinformation
r-MicronQuick är en hållbar mikrofiberduk som klarar av att tvättas 
dagligen. Tillverkad av 100% mikrofibrer (70% polyester/30 % 
polyamid), varav 70% är av återvunnet hushållsavfall.
  I den patenterade tillverkningsprocessen splittras fibern under ett 
hårt vattentryck i hela 32 delar, vilket ger marknadens tunnaste 
mikrofibrer - mikrofilament som är så tunna som 0,075 dTex.
  Fiberns storlek erbjuder en överlägsen rengöringsprestanda, klarar 
av att ta bort upp till 99,99 % av virus och bakterier med bara vatten.

Användningsområde
r-MicronQuick är en effektiv och slitstark duk som klarar av de  
flesta utmaningar. Perfekt till glas, kakel och rostfritt stål, då den  
rengör utan att lämna några ränder eller rester efter feta avtryck.  
  Den lämpar sig för alla områden - från sjukhus, äldre- och barnom-
sorg, där det ställs högsta krav på hygien som till hotell, restaurang 
och till kontoret. Används förpreparerad direkt från tvättmaskinen, 
vilket ger en hög miljövinst eller förprepareras på plats.

Användningsguide
Tvätta eller skölj ur dukarna noggrant före första användning. 
Förpreparera dukarna helst direkt i tvättmaskinen. 
Saknas tvättmöjlighet så förbereds dukarna manuellt:
Häll brukslösning (lätt fuktig 20 ml/duk och fuktig 40 ml/duk) i 
botten på hinken. Lägg de vikta dukarna i hinken och vänta, vänd 
därefter dukarna. Efter ett litet tag är de redo att användas.
För bästa resultat: Använd duken vikt, så hela duken kommer i kon-
takt med ytan. Vik upp och byt till en ny ren sida. Vid behov tillsätts 
extra fukt på fläckar och envis smuts. Öppna duken innan den läggs 
i tvättsäcken, det underlättar tvättprocessen.
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Art.nr. Namn Färg Storlek cm St/fp Fp/kart EAN kod (Kart)
170605 r-MicronQuick Blå 40 x 38 5 20 4023103234079
170632 r-MicronQuick Röd 40 x 38 5 20 4023103234086
170634 r-MicronQuick Gul 40 x 38 5 20 4023103234109
170633 r-MicronQuick Grön 40 x 38 5 20 4023103234093 01
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