
lEgFONtOsABB tUlAJDONsÁgOk
• Magas minőségű mikroszálas anyag

• Tépőzár nélkül 

• Tökéletesen felszedi a szennyeződéseket

ElŐNYÖk
• Kitűnő tisztítási teljesítmény

• Megbízhatóság 

• Higiéniás biztonság 

tErMéklEírÁs

A TASKI Quantum súroló Uno mop a közepesen-, vagy erősen 
szennyezett sima- és egyenetlen felszínű padlók tisztítására lett 
kifejlesztve.

Az átlósan elhelyezkedő poliészter csíkoknak köszönhetően a 
padlósúrolás még sosem volt ilyen egyszerű. A csíkok lehetővé teszik, 
a járólapok közti rések maradéktalan tisztítását. A kosz, piszok és 
odaszáradt szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók.

A mikroszálak a legapróbb mélyedésekbe is behatolnak, így a kicsi 
résekbe tapadt koszos és zsíros szennyeződéseket is eltávolítják.

A TASKI Quantum nyéllel és mopfejjel együtt használva, az 
érintésmentes kialakításnak köszönhetően nincs többé szükség tépőzár 
alkalmazására a mopok rögzítéséhez, így kiszűrhetők a tépőzáras 
mopok mosásakor gyakran felmerülő problémák.

A Quantum súroló mopok egy egyszerű csuklómozdulattal rögzíthetők, 
vagy leválaszthatók a mopfejről, így a felhasználó nem érintkezik 
közvetlenül a szennyeződött moppal. Ezáltal az egészségügy területén 
is ideálisan használható, mivel a Quantum mopokkal biztosítható a 
maximális higiéniai biztonság.  

Az optimális eredmények érdekében használja a TASKI Quantum súroló 
mopokat TASKI Quantum nyéllel és mopfejjel, TASKI takarítókocsival, 
TASKI tisztítószerekkel és a Diversey által ajánlott mosószerrel és 
technológiával mossa őket.

TASKI®
Quantum™ 
Scouring Mop 
Uno
A tökéletes 
súrolásért!



ElérhEtŐ kiEgészítŐk

hAszNÁlAti ÚtMUtAtÓ
A TASKI Quantum súroló Uno moppal a saját súlyával megegyező tömegű tisztítószeres oldatot itassunk fel, így érhetjük el a legopti-
málisabb eredményeket, és kerülhetjük el a felület túlnedvesítését, hogy a helyiség a takarítás után hamarosan újból megnyitható legyen 
a forgalom számára. A mop használatakor az apró szövetszálak segítségével a legkisebb szennyeződések, zsír- és porrészecskék is 
eltávolíthatóak a felszínről. Ahhoz, hogy ezek a részecskék később maradéktalanul leváljanak a mopról, alaposan ki kell mosni és át kell 
öblíteni azokat. 

A mopok ápolása
•	 Minden kemény padlótípusra használható 
•	 Ne mossa együtt más textíliákkal 
•	 Kerülje a szövetpuhítók és fehérítő tartalmú mosószerek használatát

Megnevezés kiszerelés Cikkszám

TASKI Quantum teleszkópos nyél 1db 7521503

TASKI Quantum mopfej 40 cm 1db 7521505

TASKI Quantum mopfej 25 cm  1db 7521504

TASKI Quantum súroló Uno mop 25 cm 5db 7521533

TASKI Quantum súroló Uno mop 40 cm 5db 7521534

 A tAski Quantum súroló Uno mopok technikai tulajdonságai

Mop anyaga PES + PA Mop súlya 40cm 100 g

Mop méretei 25cm 140 x 330 mm Szín fehér és szürke

Mop méretei 40cm 140 x 490 mm Élettartam 500 mosás / használat

Mop súlya 25cm 67 g Mosás hőmérséklete max 90oC

tErMékADAtOk
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