
MaxNormal

Produktinformation
MicroTuff Base är en stickad mikrofiberduk av 80% polyester och 
20% polyamid. Duken är av slitstark och bra kvalitet, kan tvättas 
många gånger utan att vare sig utseendet eller rengöringeffekten 
förändas.

Användningsområde
MicroTuff Base är en allroundduk som fungerar bra över allt på 
alla typer av ytor. Utmärkt för dig som vill ha lite mer duk i  
handen

Används med fördel förpreparerad men kan även användas 
direkt i hinken med vatten på städvagnen. Använd duken vikt, då 
kommer hela duken i kontakt med ytan. Vid behov tillsätts extra 
fukt på fläckar och envis smuts.

Kundfördelar
 Stickad mikrofiberduk med högsta rengöringseffekt
 Duken är tuff även mot tuff smuts
 Problemlösare - används med fördel på svåra fläckar
 Effektiv mot feta fingeravtryck
 Rengör även utan kemikalier

Användningsguide
Tvätta eller skölj ur dukarna noggrant före första användning.
Enklas förprepareras dukarna direkt i tvättmaskinen. Saknas  
tvättmöjlighet så förbereds dukarna manuellt:
1. Vik dukarna och lägg på hög
2. Häll brukslösningen (lättfuktig 20 ml/duk och fuktig 35 ml/duk) 

i botten på hinken
3. Sätt dukarna i hinken, vänta
4. Vänd dukarna, vänta ett par sekunder. 

Tvättråd - optimera livslängden
•	 Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg temperatur. Normal-

tvätt 60º C räcker för att få dukarna rena. 
•	 Är dukarna mycket smutsiga eller där det ställs höga krav på 

hygien kan de tvättas i rekommenderad max temperatur 95º C. 
•	 Öppna duken innan den läggs i tvättsäcken, på så sätt kan  

dukarna enkelt lastas in i tvättmaskinen.
•	 Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt alkaliska tvättmedel 

(ph <10), blekmedel och sköljmedel påverkar livslängden och 
städresultatet. 

•	 Var rädd om tvättmaskinen – ta bort lös smuts innan tvätt.  
Fyll inte mer än 2/3. 

•	 Torktumla bara om det behövs och då kort program max 60º C. 
•	 Följ våra rek. så klarar MicroTuff Base upp till 400 tvättar. 

MicroTuff Base
Stickad mikrofiberduk i hög kvalitet
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Art. nr. Namn Farg Storlek cm St/fp Fp/kart

145841 MicroTuff Base Blå 36 x 36 5 20

145842 MicroTuff Base Röd 36 x 36 5 20

Förpreparering Lätt fuktade dukar Fuktade dukar

MicroTuff Base 0,2 dl/duk 0,35 dl/duk
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