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MicronSolo
Effektiv engangsklud med overlegen
mikrofiber rengøring og absorption

Produktbeskrivelse
MicronSolo indeholder en unik kombination af supertynde mikro-
fibre sammen med absorberende viskosefibre. Takket være den 
nye Micron-teknologi kan mikrofiberen opdeles i 32 dele, hvilket 
er mindst dobbelt så meget som andre traditionelle mikrofiber-
kluder. Dette resulterer i at MicronSolo opnår dybere og mere 
effektive rengøringsresultater.

Takket være viskosefibrene i kluden er den højt absorberende og 
velegnet til at optage spild. MicronSolo optager op til 40 % mere 
vand sammenlignet med andre mikrofiberklude.

Materialespecifikation: 50 % viskose, 35 % polyester og 15 % 
polyamid. MicronSolo fås både som skåret klud og på rulle.

Anvendelsesområde
Når top hygiejne er afgørende, er der intet der slår mikrofiber.  
MicronSolo er den perfekte løsning, hvor der stilles høje hygiejne-
krav, og der kræves engangsmaterialer – f.eks. operationsstuer og 
patientrum. MicronSolo kan også bruges til generel rengøring på 
pladser uden mulighed for vask af tekstiler. 

Kundefordele
 Uafhængige tests viser, at 99,9 % af bakterier og vira fjernet 

fra overfladen selv uden desinfektionsmidler
 Micronfibrene giver en 100% mikrofiber rengøring
 Viskosefibre giver en høj absorption af vand
 Stribefri og fnugfri aftørring
 Genanvendelig engangsklud

Brugsvejledning
MicronSolo er bedst egnet til forfugtning:
1. Vælg antallet af klude der skal bruges til dagen
2. Placer kludene i egnet beholder
3. Doser afmålt mængde brugsopløsning – 10ml pr. klud
4. Hæld væsken ud over kludene
5. Vent nogle minutter, indtil at væsken er jævnt distribueret  

ud i alle kludene
6. Tør overfladen med jævne fejende bevægelser

Art. nr. Navn Farve Størrelse cm st/fp Fp/kart

160069 MicronSolo Blå 30 x 40 100 5

160080 MicronSolo Rød 30 x 40 100 5

160084 MicronSolo Rulle 25 x 32 180 st/rulle 4 ruller/kart


