
WiPro
Altmuligklud - som bekæmper bakterier

Anvendelsesområde
WiPro er en hygiejnisk altmuligklud til  
Hoteller/ Restauranter/ Catering, men 
kan også anvendes til generel rengøring 
hvor bakterier er en udfordring. Kluden er 
bedst til spandmetoden, med en fremra-
gende sugeevne og snavsoptagelse.

WiPro kan anvendes på enhver overflade 
hvor en fugtig og våd rengøring er påkrævet.

Et godt valg til prisen 
WiPro er en holdbar klud med en god 
levetid.

Effektivitet
Latexknopperne fjerner hurtigt genstridige 
pletter og spild. Dette lønner sig hver dag.

Kundefordele
 WiPro er en fleksibel og alsidig 

rengøringsklud.
 WiPro kan bruges til næsten alle formål 

- uden at ridse og som minimerer bak-
terietilvækst. Ovenikøbet slipper du for 
dårlig lugt.

Brugsanvisning
1. Forbered brugsløsningen i en spand.
2. Skyl WiPro i spanden.
3. Vrid WiPro til det ønskede fugtniveau.
4. Fold Wipro 2-3 gange.
5. Tør overfladen med den lukkede kant i  

aftørringsretning.
6. Skift kludside, når WiPro er blevet beskidt. 

Tænk på at anvende alle 16 rene sider.
7. Når WiPro er helt beskidt, skal den  

skylles i spanden eller under en vandhane.

Produktbeskrivelse
WiPro er fremstillet af bomuld, viskose og 
polyester med ”knopper” af latex efter non-
woven metoden. En perfekt kombination 
hvad angår høj sugeevne og et rent resultat.
•  Viskose og bomuld giver den gode 

absorptionsevne.
•  Latexknopper på overfladen giver et 

godt rengøringsresultat uden at ridse. De 
gør det muligt at fjerne selv indtørrede 
mærker og pletter, og som i flere tilfælde 
kan erstatte hvidt skurenylon.

•  Bakterier og mikrober er svære at skylle 
ud af en klud. For at minimere tilvæksen af 
bakterier i kluden tilsættes en smule sølv i 
knopperne.

•  Uafhængige test på Hohenstein Instituttet 
i Tyskland viser at kluden bekæmper bak-
terierne der fjernes af kluden.

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

137001 WiPro - antibakteriel Blå 36 x 42 20 10

137003 WiPro - antibakteriel Rød 36 x 42 20 10

137002 WiPro - antibakteriel Grøn 36 x 42 20 10

137000 WiPro - antibakteriel Gul 36 x 42 20 10
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