
Jonmaster™ Pro Allroundmopp
Två-i-en lösning

Egenskaper
`` Högsta kvalitet i materialet
`` Optimal smuts- och dammupptagning
`` Optimala ergonomiska egenskaper
`` Kan användas både torr och fuktig

Produktfördelar
`` Lång livstid, garanterad 500 tvättar
`` Hög effektivitet och avverkningsgrad
`` Optimerat rengöringsresultat
`` Två funktioner i en mopp

Varje Jonmaster Pro Allroundmopp är noggrant tillverkad med material 
av högsta kvalitet, för att garantera bästa möjliga rengöringsresultat. Alla 
moppar är optimerade för att nå bästa möjliga damm- och smutsupptagning 
i kombination med bra glidegenskaper för att minimera belastningen för 
användaren, samt ge hög avverkningsgrad, utmärkt rengöring och god hygien.

Mopparna kan tvättas 500 gånger förutsatt att användaren tvättar enligt våra 
instruktioner och använder de tvättmedel Diversey rekommenderar.

Jonmaster Pro Allroundmopp är speciellt utvecklad för kombination av 
smutsupptagning och direkt fuktmoppning på alla typer av hårda golv med 
normal smutsbelastning. Fransarna på sidan av moppen gör det möjligt att på 
ett enkelt sätt ta upp smuts och partiklar. Moppen har också traditionella öglor 
i mitten som helt består av mikrofiber för optimalt rengöringsresultat.

Fransarna på sidan och öglorna ger tillsammans den idealiska fuktnivån som 
behövs för att hålla friktionen så låg som möjligt samtidigt som moppen 
effektivt samlar all smuts. Moppen kan dessutom användas för torrmoppning!

Användning 
Jonmaster Pro Allround mopp bör användas fuktig för att uppnå bästa 
smutsupptagning och rengöringsresultat. Moppen kan också användas 
helt torr. Med fuktig metod kan rengöringsområden snabbt återigen 
vara tillgängliga för trafik. Fäst moppen på ett Jonmaster Ultra stativ och 
moppen är färdig att använda.
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JonmasterTM  Pro Allroundmopp

Tekniska data

Beskrivning Beskrivning

Material i moppen
75% polyester mikrofiber, 10% 
polyester, 15% viskos

Vikt 40 ca. 77 g

Material i velcron 100% polyamid Färg Grå och blå

Storlek mopp 60 70 x 16 cm (plus/minus 1 cm) Tvättråd Maskintvätt 95°C (max)

Storlek mopp 40 50 x 16 cm (plus/minus 1 cm) Torktumling Torka vid max 60°C

Vikt 60 ca. 107 g Hållbarhet Tvättas minst 500 ggr vid 95°C (max)

Produktdata

Produkt Storlek Förpackning Artikelnummer

Jonmaster Pro Allroundmopp 40 cm 1x5 st 7515399

Jonmaster Pro Allroundmopp 60 cm 1x5 st 7515400

Jonmaster Pro Allroundmopp 75 cm 1x5 st 7515829

Skötsel av er mopp
`` Förtvätta/skölj alltid moppen utan tvättmedel
`` Tvätta inte tillsammans med andra textilier
`` Använd inte blekmedel, sköljmedel eller högalkaliska tvättmedel. Använd enbart de tvättmedel som rek. av Diversey
`` OBS att för hög temperatur vid torktumling eller övertorkning kan skada fibrerna termiskt
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TASKI K2 moppar har kardborre på baksidan och passar på Jonmaster moppstativ.


