
Breazy
En unik universalklud med mikrofibre

Produktbeskrivelse
Breazy er produceret efter en patenteret 
Freudenberg teknik - Novolon®. Mellem 
3D-mønstrene skabes lommer, hvori 
snavset opsamles, så det bliver i kluden. 
Lommerne opsamler 40% mere snavs end 
andre sammenlignelige klude og engangs-
materialer. 
Kluden indeholder mikrofibre, hvilket 
gør rengøringen enkel og effektiv. I nogle 
miljøer kan Breazy anvendes en eller et par 
gange hvorefter den kasseres. Kluden kan 
endog vaskes flere gange. Brug og smid 
væk, eller vask og genbrug!

Anvendelsesområde
Breazy er en effektiv universalklud med 
mikrofibre. Den kan med fordel anvendes, 
hvor der ikke er vaskemulighed, til miljøer, 
der ikke kan bære store investeringer, eller 
hvor svind er et problem. 

Kundefordele
 Valuta for pengene 
Når det gælder rengøringsresultatet, 
slår Breazy alle andre typer engangs-
materialer og altmuligklude. Det er  
også enkelt at regne ud, hvor mange 
klude du behøver til hvert miljø hver 
måned, og det betyder, at omkostning-
erne kan spredes ud efter, hvornår 
kludene anvendes.

 Rent resultat 
Breazy er en naturlig del af vor rengørings-
system og er ideel til miljøer, hvor der 
stilles høje krav om et rent resultat, og 
hvor vaskemulighederne er begrænsede. 
Det er dokumenteret af et uafhængigt 
institut, at Breazy reducerer bakterier 
med 96,3% efter kun én aftørring*.

 Intet behov for vaskemuligheder 
Breazy skal ikke vaskes eller forbehandles. 
Hvis der ikke er adgang til en vaske-
maskine, kan man blot tage en ny  
klud efter behov.

Brugsanvisning
Spandmetoden
1. Forbered brugsopløsningen i spanden.
2. Skyl Breazy i spanden.
3. Tag kluden op og vrid den til den  

ønskede fugtighedsgrad.
4. Fold kluden to gange.
5. Begynd rengøringen. Sørg for at have 

den sammenfoldede ende i rengørings-
retningen.

6. Vend kluden, når den er snavset.
7. Når Breazy er snavset, så skyl kluden  

i spanden eller under rindende vand.
8. Brug og smid væk, eller vask og genbrug.

Stænk-/spraymetoden
1. Forbered brugsopløsningen i stænk-/

sprayflasken.
2. Fold kluden to gange.
3. Tilsæt brugsopløsning efter behov.

Art. nr. Navn Farve Størrelse cm Antal stk/pk Antal pk/karton

120119 Breazy Blå 35 x35,5 25 12

120120 Breazy Rød 35 x35,5 25 12
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