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Egenskaper
`` Patenterat högkvalitativt mikrofibermaterial
`` Utmärkt damm- och smutsupptagningsförmåga
`` Inga rester, inget ludd

Produktfördelar
`` Hög slistyrka
`` Överlägsen rengöringseffekt
`` Idealisk för rengöring av glas samt rostfria ytor

Varje Jonmaster Pro Fönsterduk är noggrant tillverkad i material av högsta 
kvalitet för att garantera bästa möjliga rengöringsresultat. Alla dukar har 
maximal smutsupptagning vilket ger en överlägsen rengöringseffekt och 
hygienstandard. Dukarna kan tvättas 500 gånger förutsatt att användaren 
tvättar enligt våra instruktioner och använder de tvättmedel Diversey 
rekommenderar.

De fina fibrerna i Jonmaster Pro Fönsterduk gör det lätt att ta upp minsta 
dammpartikel, smuts och fett från fönster, speglar och hårda polerade ytor 
inklusive rostfritt stål. Jonmaster Pro Fönsterduk lämnar inga rester och
luddar inte.

Användning
För bästa rengöringseffekt, ta en ren torr Jonmaster Pro Fönsterduk och spraya 
rengöringslösning på duken så den blir fuktig. Därefter sprayas ytan varefter 
den torkas av.
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JonmasterTM Pro Fönsterduk

Produktdata

Beskrivning Färg Förpackning Artikelnummer

Jonmaster Fönsterduk Blå 1x5 st 7515023

Då man använder Jonmaster Pro Fönsterduk, gör kapilläreffekten i de fina fibrerna att smuts och fett tas upp från ytan som rengörs. 
För att få bort dessa partiklar fullständigt från duken efter användning måste den sköljas och tvättas väl.

Skötsel av er duk
`` Skölj alltid duken utan tvättmedel
`` Tvätta inte tillsammans med andra textilier
`` Använd inte blekmedel, textilsköljmedel eller högalkaliska tvättmedel
`` OBS att för hög temperatur eller övertorkning vid torktumling kan skada fibrerna termiskt

Vid användning av mikrofiberdukar bör skyddshandskar användas för att skydda huden på händerna.

Använd inte duken på grova ytor eller ytor behandlade med möbelpolish.Tekniska data

Beskrivning

Material 100 % mikrofiber Tvättråd Maskintvättbar upp till 95º C (max)

Storlek 40 x 50 cm Torktumling Torka vid 60º C (max)

Färg Blå Hållbarhet Tvättas minst 500 gånger vid 95º C (max)


