
Produktbeskrivning
MicronSolo innehåller en unik kombination av supertunna mikro- 
fibrer tillsammans med absorberande viskosfibrer. Tack vare den nya 
”Micron-teknologin” så kan mikrofiberna splittas i hela 32 delar vil-
ket är minst dubbelt så mycket som andra traditionella mikrofiber-
dukar. Det resulterar i att MicronSolo uppnår ett djupare och  
effektivare rengöringsresultat.

Viskosfibrerna i duken har en mycket bra absorption och kan tack 
vare det ta upp spill snabbt och enkelt. MicronSolo tar upp till 40 % 
mer vatten jämfört med andra mikrofiberdukar.

Materialspecifikation: 50 %  viskos, 35 % polyester och 15 % 
polyamid. MicronSolo finns både som klippta dukar och på rulle. 

Användningsområde
När topphygien är av största vikt, finns det inget som slår mikrofiber. 
MicronSolo är den perfekta lösningen där det ställs höga krav på 
hygien och där engångsmaterial är ett krav – t.ex. operationssalar 
och patientrum. MicronSolo kan även användas för generell städning 
på objekt som saknar tvättmöjligheter. Tack vare absorptionen kan 
den många gånger ersätta papper för att torka torrt – ett riktigt rent 
resultat får du då med på köpet.

Kundfördelar
 Oberoende tester visar att 99,9 % av bakterier och 99,51% virus  

avlägsnas från ytan även utan desinfektionsmedel
 Micron-fibrerna ger 100 % mikrofiber rengöringsprestanda
 Viskosfibrerna ger en hög vattenabsorption, vilket förbättrar 

spillupptagningsförmågan
 Torrt och rent resultat utan ränder och ludd
 Slitstark – kan användas som en korttidsduk

Användningsråd
MicronSolo lämpas sig bäst för förpreparering:
1. Välj det antal dukar du behöver för objektet
2. Lägg dukarna hinken
3. Dosera rätt mängd brukslösning – 10 ml / per duk
4. Häll vätskan över dukarna
5. Vänta ett par minuter tills fuktigheten sprider sig jämnt  

över alla dukar
6. Torka av ytan med jämna svepande rörelser
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Förpreparering Lätt fuktade dukar Fuktade dukar

MicronSolo 0,1 dl/duk 0,2 dl/duk
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EXTERNALLY TESTED

99,51% reduktion av

BoVine Corona virus*

WITH BOVINE CORONA V
IR

U
S

* Bovine (BCoV) och SARS-CoV-2 tillhör samma biologiska familj och generiska grupp som  
   CoVid19 men är ofarligt för människor.

MicronSolo
Effektiv engångsduk med överlägsen  
mikrofiberrengöring och absorption

Artikelnummer Namn Färg Storlek (cm) st/fp Fp/kart

160069 MicronSolo Blå 30 x 40 100 5

160080 MicronSolo Röd 30 x 40 100 5

160084 MicronSolo Rulle 25 x 32 180 st/rulle 4 rullar/kart
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