SPT standard
Professionel information for mopper
Vileda Professional
Swep Classic MicroTech mop
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ANVENDELSE

Anvendes til daglig samt periodisk rengøring samt som tørmop, tør, fugtig eller våd. Anvendes med en
Swep fremfører (lommemoppe).
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BRUGSOMRÅDER

Anvendes primært til granit, polish, lak, linoleum gulve (dog med vurdering af friktionen) samt andre
hårde overflader.
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PRODUKTBESKRIVELSE
A) Kendetegn

Består af grå frynser. Grå label.

B) Materialesammensætning

Garn af 100 % polyester, mikrofibre.

C) Moppebund (bæremateriale)

100 % polypropylene, ikke vandbærende.

D) Dækblad/ lommer

100 % polypropylene, ikke vandbærende.

E) Størrelse

Længde: 35, 50 og 75 cm. Passer til 35 cm, 50 cm eller 75 cm fremfører (Swep).

F) Samlet vægt

Tør moppe 35 cm: 130 g

50 cm: 170 g

75 cm: 235 g

G) Vandbæreevne (fugtmopning)

Ved

35 cm: 250 ml

50 cm: 430 ml

75 cm: 640 ml

35 cm: 50-250 ml

50 cm: 100-400 ml

75 cm: 150-450 ml

H) Vandtilsætning (fugtmopning)
I) Maximal krympning efter 5 vask
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VASK OG VEDLIGEHOLD
(læs også producentens udvidede
vaskeanvisning)

Moppebund og dækblad (polypropylene) er forkrympet inden udskæring/syning, derfor ingen krympning.
Vaskeanvisning
1. Anbefalet vasketemperatur: 60-70º C.
2. For at opnå længst mulig levetid på mopperne, anbefales anvendelse af et vaskemiddel uden blegemidler i lav dosering og med så neutralt pH værdi som muligt (max. pH 10,5). Ved områder hvor
hygiejnen er en kritisk faktor, såsom sygehuse, ældrehjem, etc. bør eksisterende retningslinier
overholdes.
3. Vask kun ved fyldt vaskemaskine.
4. Det anbefales at anvende mindst en for- og en skyllevask.
5. Før vask bør mopperne børstes for hår mm. eller vedlæg med mellemrum et hvidt skurenylon i maskinen.
6. Det anbefales at tørretumble mopperne en gang ugentlig - i maks. 15 minutter ved 60º C.
Bør vaskes før anvendelse. Vaskbar ved max. 95 grader (ºC). Tørretumbler ved max 60 grader (ºC).
Moppen kan ved regelmæssig vask vedligeholdes ved en lavere temperatur, f.eks. 60 grader (ºC).

Gode vaskeråd
• Hvis Vileda SWEP mopperne behandles korrekt, får man mopper som kan holde helt op til 1000 vask
(Vaskecertifikat fra uvildigt vaskeri haves).
• Se også Viledas vaskevejledning guide 6.
• Vask altid ved lavest mulige grader C, det gavner miljøet og forlænger moppernes levetid.
• Bruges systemet korrekt, kan tørretumbling undgås 4 ud af 5 dage, da mopperne skal fugtes umiddelbart efter vask.
• Efter længere tids brug, kan Vileda SWEP mopperne fastholde hår, også efter vask.
Godt råd: Vask mopperne sammen med et hvidt skurenylon. Det hvide skurenylon samler hår og skal
bortkastes efter vask. Gentag processen efter behov.
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GARANTI FOR
HOLDBARHED

Der gives garanti for, at moppen kan vaskes 1000 gange forudsat, at leverandørens brugs- og
vaskeanvisning for den pågældende moppe følges. (Uvildigt vaskecertifikat udleveres på forlangende).
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SPORBARHED

Moppen er forsynet med label der angiver vaskesymboler samt batchnr., som giver sporbarhed i
produktionen. F.eks. A056 – det sidste ciffer angiver produktionsåret, de første er prod.kontrolnummeret.
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BORTSKAFFELSE

Moppen kan bortskaffes med den daglige renovation.
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INSTRUKTION OG
ERGONOMI

Vileda Professional har pictogrambaseret brugerguider til såvel anvendelse som dosseringsmetoder.
Tillige supporteres alle brugere på arbejdspladsen i brug samt korrekt ergonomisk anvendelse. Kontakt
Vileda Professional for denne gratis service på tlf. 7021 0052 eller email viledadk@fhp-ww.com.
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MILJØ- OG
PRODUKTIONSFORHOLD

Produktet produceres efter miljøstyring ISO 14001, kvalitetsstyring efter ISO 9001, arbejdsmiljø ISO
18001 og EMAS certificering.
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