
Onetime Disposable Mop

För torr- och fuktstädning



Högeffektiv engångsmopp

Onetime Disposable Mop

Den unika strukturen och kanalsystemet gör att moppen har låg friktion för bästa ergonomi. 
Den ger samtidigt ett optimalt rengöringsresultat. Moppens unika struktur tar effektivt bort 
smuts och damm från ytan. Mellanplatta behöver inte användas - fäst moppen direkt på 
moppstativet. Används torr eller fuktig på de flesta släta underlag.

Unik struktur med kanaler för uppsamling av lös smuts. Den unika 
strukturen gör att moppen har låg friktion för bästa ergonomi. 

Fuktbärare i moppen

Baksida med  tydligt markerat fäste för moppstativ med kardborre

Finns i två storlekar. 40cm och 60cm

Små mikrohål för optimal 
smutsupptagning

Tjockleken på moppen gör att det inte är 
nödvändigt att använda mellanplatta. Kan 
med fördel fästas direkt på moppstativet.



Onetime Disposable Mop, 60 cm 20p

Används torr eller fuktig

Högeffektiv rengöring

 Prisgrupp 5T
 Enhet 1 frp
 Minsta lev. enhet 1
 Enhet/kart 12
 Enhet/varv 60
 Enhet/pall 240
 Art. nr 62532462

Onetime Disposable Mop, 40 cm 20p

Används torr eller fuktig

Högeffektiv rengöring

 Prisgrupp 5T
 Enhet 1 frp
 Minsta lev. enhet 1
 Enhet/kart 12
 Enhet/varv 84
 Enhet/pall 336
 Art. nr 62532461
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Användarinstruktion

Onetime Disposable Mop 40, 60 cm 

+ Högeffektiv
+ Låg friktion - fuktig och torr
+ Mikrohål för optimal smutsupptagning
+ Unikt struktur- och kanalsystem
+ Fuktbärare
+ Extra tjock, kan fästas direkt på kardborrestativ utan mellanplatta.
+ Tydligt markerad baksida och kardborrefäste (blått)

Rengöringsområden:

• Sjukhus
• Vårdinrättningar
• Äldreboenden
• Tandvårdsmottagningar
• Vårdcentraler
• Apotek

Fördelar

• Hög rengöringsförmåga
• Låg friktion för bättre ergonomi
• Hög smutsupptagningsförmåga
• Hög absorbtionsförmåga
• Används torr eller fuktig
• Hygienisk: 1 mopp till ett rum  
 = ingen korskontaminering
• Färre transporter
• Inga tvättkostnader

Instruktion 

Används torr eller fuktig. 
Förfukta mopparna i en mopplåda 
eller i en hink eller påse. 
Tillsätt 50-100 ml vatten per mopp. 
Avverkningsyta ca 20-40m2 per mopp. 
Sorteras som brännbart avfall.

Onetime Disposable Mop är din problemlösare

• Kontor
• Fastigheter
• Butiker
• Daghem
• Skolor

Absorbtion > 200ml 


