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r-MicroTuff Swift
Strikket mikrofiber klud af 100% genanvendt materiale

Vaskeanvisning
Tænk på miljøet og økonomien – vask ved lav temperatur. Hvis der 
stilles store krav til hygiejnen, vaskes produktet ved maks. 95 ºC. 
Undgå alkalisk vaskemiddel og blegemiddel.

Kundefordele
 100% mikrofiberrengøring
 Fjerner op til 99,99% Bovine Coronavirus fra vinyloverflader
 Testet på tredjeparts laboratorium
 Højt smudsoptag uden brug af kemi
 God til dig som gerne vil have lidt mere klud i hånden
 100% holdbar – kan vaskes op til 500 gange
 Love it clean: 100% genanvendt – 2 PET-flasker i 1 klud
 Svanemærket (licens 40830006)

Produktbeskrivelse
r-MicroTuff Swift er den første rengøringsklud lavet af genanvendte 
materialer fra Vileda Professional. En strikket mikrofiberklud af 
100% genanvendt polyester. Kluden har samme høje kvalitet som 
tidligere. Den er slidstærk og kan vaskes mange hundrede gange 
uden at kvaliteten eller rengøringseffekten forandres.

Anvendelsesområde
r-MicroTuff Swift er en allround klud som fungerer godt på alle 
typer overflader og områder. Specielt godt for dig som gerne vil 
have lidt mere klud i hånden. Den fjerner både snavs og partikler 
men også fedtede fingeraftryk, endda uden brug af kemikalier. 
Kluden kan anvendes tør, fugtig eller våd.

Anvendelsesguide
Husk at vask kluden inden første gangs brug. Den enkleste måde 
at forfugte kludene er direkte i vaskemaskinen.
Har du ikke mulighed for at forfugte direkte i vaskemaskinen så 
forfugter du kludene manuelt sådan her:
1. Held brusopløsningen (let fugtig = 30 ml pr. klud og fugtig = 60 

ml pr. klud) i bunden af spanden
2. Stil de foldede klude i spanden, vent
3. Vend kludene, vent et par sekunder
For bedste resultat:
Anvend kluden foldet, så kommer hele kluden i direkte kontakt 
med overfladen. Efter behov tilsættes ekstra fugt på pletter og 
genstridigt snavs. Fold kluden ud når den ligges til vask, så er det 
nemmere at få kludene ind i vaskemaskinen..

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

Art.nr. Navn Farge Størrelse cm Antal stk/pk Antal pk/karton EAN kod (kart)

168755 r-MicroTuff Swift Blö 35 x 38 5 20 4023103229525

168761 r-MicroTuff Swift Rød 35 x 38 5 20 4023103229587

168757 r-MicroTuff Swift Grøn 35 x 38 5 20 4023103229549

168759 r-MicroTuff Swift Gul 35 x 38 5 20 4023103229563
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