
TASKI® 
Quantum™ Dry Dual/
Uno Mopok száraz 
feltörléshez

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK

• Jó minőségű, mikroszálas anyag

• Hatékonyan eltávolítja a port és szennyeződéseket

• Kétoldalas technológia

ELŐNYÖK
• Tökéletes tisztítás

• Egy moppal kétszer akkora felület tisztítható meg

• Fenntartható megoldás

TERMÉKLEÍRÁS

A TASKI Quantum Dry mopok magas minőségű mikroszálas 
anyagból készülnek. Hatékonyan felszedik a port és 
szennyeződéseket a padlóról, míg egyedülálló kialakításuknak 
köszönhetően kétszer akkora területet tisztíthat meg velük, mint egy 
hagyományos moppal. 
A TASKI Quantum dry mopokat a por és törmelék felszedésére 
ajánlott használni a nyirkos mopos tisztítás előtt. 
A kétoldalú mopok használatával fele annyi Quantum mopra lesz 
szüksége ugyanakkora a felületnek a megtisztításához, mintha 
hagyományos mopot használna, így a mosás során felhasznált 
víz- és mosószer felhasználása is csökkenni fog. A tökéletes 
eredmények mellett a TASKI Quantum Dual mopok használati 
költsége igen alacsony.
Minden Quantum mop színkódolt szalagokkal rendelkezik, melynek 
segítségével megelőzhető az átfertőződés. A nagyobb higiéniát 
igénylő felületek tisztítására a mopok egyoldalas verzióban is 
elérhetők. 
Az optimális eredmények érdekében használja a TASKI Quantum 
Dry mopokat TASKI Quantum nyéllel és mopfejjel, TASKI 
takarítókocsival  és a Diversey által ajánlott mosószerrel és 
technológiával mossa őket.
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feltörléshez



TERMÉKADATOK

Quantum Dry Dual Mop - Kétoldalas mop Quantum Dry Dual Mop - Egyoldalas mop

Mop anyaga Nylon + PES Mop anyaga Nylon + PES

40 cm-es mop méretei 140 x 490 mm 40 cm-es mop méretei 140 x 490 mm 

60 cm-es mop méretei 140 x 680 mm 60 cm-es mop méretei 140 x 680 mm

40 cm-es mop súlya 100 g 40 cm-es mop súlya 110 g

60 cm-es mop súlya 139 g 60 cm-es mop súlya 153 g

Szín világoszöld Szín világoszöld

Élettartam 500 mosás (használat) Élettartam 500 mosás (használat)

Mosás hőmérséklete max 90oC Mosás hőmérséklete max 90oC

Terméknév Kiszerelés Cikkszám

TASKI Quantum Telescopic Handle 1 db 7521503

TASKI Quantum Frame 60 1 db 7521506

TASKI Quantum Frame 40 1 db 7521505

TASKI Quantum Dry Dual Mop 60 10 db 7521511

TASKI Quantum Dry Dual Mop 40 10 db 7521510

TASKI Quantum Dry Mop 40 Uno 10 db 7521525

TASKI Quantum Dry Mop 60 Uno 10 db 7521526

CIKKSZÁMOK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A legjobb eredmények érdekében a száraz mopos áttörlést mindig végezze el a nedves mopos tisztítás előtt. Állítsa a TASKI Quantum nyelet 
kényelmes hosszúságúra, távolítsa el a fedelet a moptartó dobozról és helyezze a mopfejet a mopra. 
Rögzítéshez nyomja le a narancssárga gombot a nyélen. Emelje ki a mopot a dobozból. Kezdje meg a tisztítást a szegélylécek mentén, majd 
haladjon befele. A helyiség takarítását körben haladva végezze, és minden áthaladás enyhén fedje egymást, hogy ne maradjon tisztítatlan felület.  
A mop megfordításához emelje fel a mop fejét, majd az élére állítva billentse át az alsó felét felülre. A gyűrű felhúzásával engedje el a mopot, majd 
az így felülre kerülő oldalát csatlakoztassa vissza és folytassa a takarítást. Amikor végzett, menjen vissza a takarítókocsihoz, tartsa a mopot a 
szennyeszsák fölé és dobja bele a mopot a gyűrű felhúzásával.

TUDNIVALÓK

• Minden keménypadló felület tisztítására alkalmas
• Higiéniát és tisztaságot biztosít
• Mosásnál kerülje a vízlágyító- és fehérítő tartalmú mosószerek használatát
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