
Miljö-Moppen

Artikelnummer 

420181  Miljö-Moppen 40 cm, vikt ca 70 g

420180  Miljö-Moppen 60 cm, vikt ca 100 g

420183  Miljö-Moppen 90 cm, vikt ca 150 g

Specialkonstruerad dammbindningsmopp.  

En kvalitetsmopp av mycket hög materialkvalité.  

Kvalitetsgaranti. Utvecklad för torr städmetod 

– ytrengöring/dammupptagning. Avsedd att 

prepareras/impregneras med Dusty damm-

bindningsmedel. En unik sammansättning av 

korta öglor i olika storlekar av bomull, syntet 

och mikrofiber, sydda på baksidan av en kard-

borrvelour med öglad ytterfrans. Materialkom-

positionen och den unika ögelkonstruktionen 

ger en extremt god partikelabsorption vid 

impregnering med Dusty.
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Specialkonstruerad mopp utvecklad för torr 

städmetod – ytrengöring/dammupptagning. 

Mycket hög materialkvalité.  

Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty 

dammbindningsmedel. Materialkompositionen 

och den unika ögelkonstruktionen ger moppen 

en extremt god partikelabsorption vid impreg- 

nering med Dusty. Passar alla städsystem. 

Den låga vikten och garnsammansättning-

en ger en låg friktion och snabb rengöring. 

Är skonsam mot underlaget och ger inte 

upphov till någon skada på golvytan vid 

normal användning. 

Tvättkostnaden per mopp är också liten. 

Tvättas separat i temperatur mellan 30–90°C. 

Ur miljösynpunkt, tvätta mellan 30–60°C. 

KVALITETSGARANTI

Lång livslängd. Klarar mer än 1500 använd-

ningar och tvättar vid tvätt i 60 °C förutsatt 

att tvättråden följs. Krymper < 6% vid tvätt.

ARTIKELNUMMER

420181 Miljö-Moppen 40 cm, vikt ca 70 g

420180 Miljö-Moppen 60 cm, vikt ca 100 g 

420183 Miljö-Moppen 90 cm, vikt ca 150 g

En viktig komponent i 
Gipeco Triss System
Miljö-Moppen är en viktig del av Triss, 
marknadens mest kompletta och bepröv-
ade städsystem. Gipeco Triss System 
är ett helhetskoncept för städklart material 
som omfattar både metoder, maskiner, 
redskap och medel. Tillsammans säker-
ställer de städkvaliteten och optimerar 
avkastningen på dina städresurser.   
Läs mer på www.gipeco.se

Fokus på forskning
Att Gipecos städprodukter håller topp- 
klass är ingen slump. Produktutveckling för 
att ständigt förbättra funktion, ergonomi 
och ekonomi är den verkliga kärnan i vår  
verksamhet. Vi utforskar t.ex. golvvård  
på mikroskopnivå i samarbete med 
Vinnova, och det perfekta golvskyddet 
tillsammans med ledande golvtillverkare. 
Läs mer på www.gipeco.se
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Ögelkonstruktionen med de 
något längre öglorna gör att 
även grövre smuts samlas 
upp och behålls i moppen. 

Ett tvättåligt trampband av poly-
ester. Moppen går mycket lätt att 
lossa från stativet med hjälp av 
foten – hygieniskt. 

Miljö-Moppen

Den specifika garnsamman-
sättningen och den unika 
konstruktionen gör att kapillär-
kraften utnyttjas fullt ut vid 
impregnering med Dusty 
dammbindningsmedel.

Ytterfrans av tvinnade öglor, 
vilket innebär - ingen noppning.

En unik sammansättning av korta tvinnade öglor i olika 
storlekar av bomull, syntet och microfiber. Sydda på baksidan 
av en kardborrvelour. Microfiberöglorna ger en bra skrubb-
effekt när moppen belastas över en fläck för punktrengöring.

Kardborrvelour av hög kvalité, är ur 
hållbarhetssynpunkt anpassad för den 
typ av kardborrskenor med säkerhets-
hakar som finns på Gipeco-Moppstativ.
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