
TASKI® Standard 
Fuktmopp

Produktegenskaper
 • Mikrofiber av hög kvalitet
 • Utmärkt smutsupptag och glidförmåga
 • Effektiv bakteriereduktion
 • Miljömärkt med Swanen

Produktfördelar
 • Hög slitstyrka och hållbarhet
 • Hög effektivitet och avverkningsgrad
 • Klarar hygien och säkerhetskrav

Produktbeskrivning
Varje TASKI Standard Fuktmopp är noggrant tillverkad i material av 
hög kvalitet för att garantera ett bra rengöringsresultat. Alla moppar är 
optimerade för högsta möjliga smutsupptag och bästa möjliga glid, för 
att minimera belastningen för användaren och ge hög avverkningsgrad i 
kombination med god rengöring och hygien. Mopparna kan användas och 
tvättas 300 gånger förutsatt att Diversey Care’s tvättrekommendationer 
efterlevs.
TASKI Standard Fuktmopp är speciellt lämplig för direktmoppning av 
områden som rengörs ofta och där man har höga hygienkrav. De extremt 
fina fibrerna i moppen penetrerar ytan bättre än normala fibrer, vilket gör 
att man tar bort mer smuts och fett än med normala fibrer.

Användning
TASKI Standard Fuktmopp ska användas fuktig, med en 
fuktmängd motsvarande 175% av moppens egen vikt för att få bästa 
möjliga rengöringseffekt, vilket gör att man bara behöver gå över ytan en 
gång med moppen. Området kan därefter snabbt öppnas för trafik!
När en TASKI Standard Fuktmopp används, skapar de fina fibrerna 
en kapilläreffekt i moppen som tar upp smuts, fett och partiklar från ytan. 
För att få bort dessa partiklar fullständigt från moppen efter användning, 
måste den sköljas och tvättas väl.

Skötsel av er mopp
 • Förtvätta/skölj alltid moppen utan tvättmedel
 • Tvätta inte tillsammans med andra textilier
 • Använd inte blekmedel, textilsköljmedel eller högalkaliskt tvättmedel
 • Observera att för hög temperatur vid torktumling eller övertorkning 

kan skada fibrerna termiskt
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TASKI® Standard Fuktmopp
Teknisk information

Moppmaterial 80% PET, 20% polyamid Storlek mopp 60 14 x 66/70 cm (plus/minus 1 cm)

Material velcro 100% polyester Vikt mopp 60 ca. 111 g

Storlek mopp 25 14 x 30/34 cm (plus/minus 1 cm) Färg blå

Vikt mopp 25 ca. 53 g Tvätt Maskintvätt upp till 95°C

Storlek mopp 40 14 x 46/50 cm (plus/minus 1 cm) Tork Tumling upp till 60°C

Vikt mopp 40 ca. 79 g Antal tvättar Tvättbar upp till 300 gånger vid 60°C (max)

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Artikelnamn Storlek Förpackning Artikelnummer

TASKI Standard Damp Mop 25cm 1x20 st 7518126

TASKI Standard Damp Mop 40cm 1x20 st 7518127

TASKI Standard Damp Mop 60cm 1x20 st 7518128

Jonmaster Ultra Mop Frame 25cm 1x2 st 7514599

Jonmaster Ultra Mop Frame 40cm 1x2 st 7514597

Jonmaster Ultra Mop Frame 60cm 1x2 st 7514595

Jonmaster Ultra T-Handle Long 100-170cm 1x2 st 7514586

Jonmaster Ultra T-Handle Short 60-105cm 1x2 st 7514588
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