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Swep Duo MicroTech
Kombinerar det bästa med kortlugg i moppen och garn i framkant
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Produktbeskrivning
Swep Duo MicroTech glider lätt utan an-
strängning tack vare låg friktion. Den tål 
både kemikalier och tvättmedel med höga 
pH-värden.  
 
Baksida: 100% polypropylen 
Garn:  70% polyester mikrofiber 
 30% polyester. 
Tillverkas i Finland.  
Svanenmärkt med licens 483 006.

Användningsområde
Swep Duo MicroTech är förstavalet på ojämna, 
mycket smutsiga och/ eller obehandlade 
ytor. Används med fördel lika väl på sjuk-
hus, äldreboende och dagis där höga kravs 
ställs på hygien som till kontoret och 
butiken.

Storleken har definitivt betydelse:
35 cm: väggar, bord, interiörer, white-
board- 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

Kundfördelar
 Swep Duo är generellt ca 5 % snabbare 

än traditionella moppar.  
 Lägre investeringskostnad - dubbla 

moppsidor minimerar antalet moppar.
 Lägre hanteringskostnad - fler moppsidor 

i varje tvätt och transport.
 Slitstarka - den lång livslängden ger ett 

mycket lågt pris per användningstillfälle.
 Välj rätt storlek och spara upp till 30% 

tidsåtgång.
 
Förpreparering i moppbox
1. Mät upp rek. mängd brukslösning och 

häll det i botten på moppboxen.
2. Placera de vikta mopparna med öppning-

en uppåt - vänta i ett par minuter.

Förpreparering i moppbox med sil:
1. Placera de vikta mopparna med öppnin-

gen uppåt - vänta i ett par minuter
2. Mät upp rekomenderad mängd bruks-

lösning och häll det i silen som placerats 
på moppboxen.

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 rekommen-
derad 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 be-
hövs och då i kort program och max 60º C.

Tvättgaranti:
Följ våra rekommendationer så klarar
Swep Duo MicroTech 900 tvättar. 

Art. nr. Namn Färg Storlek Antal/Fp Antal/Kart

143820 Swep Duo MicroTech Grå med färgkodning 35 cm 1 10

127425 Swep Duo MicroTech Grå med färgkodning 50 cm 1 25

143823 Swep Duo MicroTech Grå med färgkodning 70 cm 1 10

S t o r l e k 
(cm)

Torrvikt
(g)

Moppar 
/box

Moppar/
10 kg tvätt

Våt
ml/mopp

Fuktigt  
ml/mopp

Lätt fuktad
ml/mopp Torr

35 130 10 61 2,7 1,5 0,7 Ja

50 170 8 47 4,0 2,4 1,0 Ja

75 250 5 32 6,3 3,0 1,5 Ja


