
01
-1

9

Vileda Professional / 
FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Tel. + 45 70 21 00 52 
www.vileda-professional.dk • vileda.professional.dk@fhp-ww.com

Rek. Max

Art. nr. Navn Farve Størrelse cm Antal stk/karton EAN nummer

162256 Swep Duo Væg- og Interiørmoppe Blå med farvekodning 35 cm 10 4023103216013

143062 Swep Duo Plus Fremfører Blå 35 cm 10 4023103175167

111384 Vario Teleskopskaft Blå 50-90 cm 10 4023103094826

Produktbeskrivelse
Swep Duo Væg- og Interiørmoppe er en dobbeltsidet mikrofiber- 
moppe med fremragende rengøringsevne. Den nye fibersammen-
sætning bevarer fugten i moppen længere og yder en jævn fugtning. 

Swep Duo Væg- og Interiørmoppe er velegnet til alle typer 
miljøer: skoler, børnehaver, kontorer, hoteller og restauranter. 
Specielt udviklet til rengøring af store overflader - vægge, tavler og 
inventar. Passer også til glas, rustfrit stål og fliser. 

Materiale: Garn af 100% polyester og bundmateriale af 100% 
polypropylene. Moppen er blå med farvekodning.

Kundefordele:
 Effektivitet: Test viser, at den nye fibersammensætning bevarer 

fugtigheden i moppen længere, det giver et glat og fint resultat 
med minimal vandpartikler - et skinnende rent resultat uden 
striber. Dertil er moppen dobbeltsidet - det gør det muligt at 
rengøre selv rigtig store overflader med en og samme moppe - 
det øger effektivitet og fleksibilitet.

 Økonomi: Tid er penge! Med Swep Duo-systemet er rengøring 
hurtigere, og færre mopper er nødvendige - takket være, at de 
er både dobbeltsidede og mere effektive. Dette betyder lavere 
brugsomkostninger, lavere initialinvesteringer og lavere vaske-
omkostninger. Moppen er også holdbar og har lang levetid, det 
er godt for både miljøet og økonomien. 
 
 

 

 Ergonomi: Den nye struktur og fibersammensætning giver lav 
friktion - moppen glider let på overfladen, hvilket reducerer 
kroppens belastning. Anvendes sammen med Swep Duo frem-
fører og kort teleskopskaft, for effektiv og ergonomisk aftørring 
af både lodrette og vandrette overflader.

Brugsanvisning 
Bruges tør, let fugtet eller fugtig. Moppen kan forbehandles i 
vaskemaskine eller manuelt i en boks. Let fugtet, tilsættes 0,5 dl / 
moppe. Fugtig, tilsæt 1 dl / moppe.

Vaskeråd - optimer livslængden 
Tænk på miljøet og økonomien - vask ved lav temperatur.
• Anbefalet maks. temperatur 60 ºC.
• pH neutral (7) vaskemiddel uden blegemiddel del anbefales.
• Undgå anvendelse af skyllemiddel.
• Tørretumbles efter behov - kort program, anbefalet maks. 50º C.
• Blegemiddel og skyllemiddel påvirker livslængden og rengørings-

resultatet.
• Tænk hygiejne: Vaskes separat fra gulvmoppe. Den blå farve gør 

det nemt at adskille mopperne fra hinanden.

Swep Duo Væg- og Interiørmoppe 
Perfekt til vægge, tavler og inventar


