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Nilfisk microdukar  

                                             

Proffer Mikrofiberduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. 

Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även utan kemikalier.  

 

Använd tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas separat i temperatur mellan 

30-90ºC, Torktumling Max 55ºC Undvik övertorkning - det skadar textilierna, försämrar livslängden och 

rengöringsförmågan. Använd en så låg tvättemperatur som möjligt för en låg miljöpåverkan och skona materialet. 

Garanterar upp till 300 tvättar vid rekommenderad användning. Dimensionsförändringar max 5% Finns även i färgerna Blå 

62532414 Röd 62532415 Gul 62532457 Grön 62532458 

Nilfisk moppar  

                                                                                               

 

Micro Power är en torr-, fukt- och våtmopp 

av mikrofiber. Hög effektiv 

rengöringsförmåga. Har en fantastisk 

förmåga att ta upp och binda sand och grus 

för t.ex. entrépartier och trafikerade 

korridorer. Det är en utmärkt allroundmopp 

för skolor, kontor, restauranger, lager och 

verkstäder etc. Moppen är avsedd för alla 

typer av släta och ojämna golv. Rengör 

effektivt även utan kemikalier Använd 

tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej 

blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas 

separat i temperatur mellan 30-90ºC, 

torktumling max 55ºC Undvik övertorkning - 

det skadar textilierna, försämrar livslängden 

och rengöringsförmågan. Använd en så låg 

tvättemperatur som möjligt för en låg 

miljöpåverkan och skona materialet. 

Garanterar upp till 500 tvättar vid 

rekommenderad användning. 

Dimensionsförändringar max 3% Storlekar: 

30cm 62532400 45cm 62532401 60cm 

62532402 

Nline Micro Super är en torr- och fuktmopp 

med högeffektiv rengöringsförmåga. 

Hygienkravgodkänd. Reduktion av 

mikroorganismer med >99%. Används på alla 

typer av hårda släta golv. Moppen avlägsnar 

fläckar och fett på underlaget. Rengör 

effektivt även utan kemikalier. Använd 

tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej 

blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas 

separat i temperatur mellan 30-90ºC, 

torktumling max 55ºC Undvik övertorkning - 

det skadar textilierna, försämrar livslängden 

och rengöringsförmågan. Använd en så låg 

tvättemperatur som möjligt för en låg 

miljöpåverkan och skona materialet. 

Garanterar upp till 500 tvättar vid 

rekommenderad användning. 

Dimensionsförändringar max 3% 

Hygienkravsgodkänd Testrapport Weber & 

Leucht 68444 Reduktion av mikroorganismer 

med >99% Storlekarna: 30cm 62532406 

45cm 62532407 60cm 62532408 

S2 FlightMop är en fukt & våt 

mikrofibermopp för moppning av lätt till 

hårt smutsade golv som lämpar sig för de 

flesta hårda underlag. Med sin unika 3-

fältsteknik ger den maximal 

smutsupptagning i kombination med 

minimal friktion. 

 

Fungerar utmärkt för kontor, skolor och 

resturanger etc. Bambufiber i öglor och 

inlägg. Moppen är miljömärkt med Svanen 

licensnr: 3083 0011 Baksidan är tillverkad 

av Double Pro Velcro av högsta kvalitet. 

Rengör effektivt även utan kemikalier 

Använd ej blekmedel eller sköljmedel. 

Tvättråd: Tvättas separat i temperatur 

mellan 30-90ºC, torktumling max 55ºC 
Undvik övertorkning - det skadar 

textilierna, försämrar livslängden och 

rengöringsförmågan. Använd en så låg 

tvättemperatur som möjligt för en låg 
miljöpåverkan och skona materialet. 

Garanterar upp till 500 tvättar vid 

rekommenderad användning. 

Dimensionsförändringar max 5% 

Storlekarna: 30cm 62532236 40cm 

62532237 60cm 62532238 
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