
TASKISUM Mop PRIMED

Tulajdonságok
• Prémium eldobható mikroszálas kendő
• Előzetesen vegyszerrel impregnálva és szárítva
• Kiválóan összegyűjti a port és a koszt
• Nem igényel mosást

Előnyök
• Kiváló tisztítási teljesítmény a mikroszálas összetételnek

köszönhetően
• Csak víz szükséges – vegyszert nem kell tárolni
• Higiéniai biztonság
• Kiváló fedés
• Egyszerű és költséghatékony szállítás és tárolás

Leírás
A TASKISUM egyszer használatos mikroszálas mopok készen állnak 
a tisztítás megkezdésére, csak adjunk hozzá vizet! Ezeket az egyedi 
eldobható mopokat impregnálják a Diversey nagy teljesítményű 
vegyszerével a padló tisztításához.
A TASKISUM PRIMED ideális kisebb vásárlók számára, akik 
professzionális tisztítási eredményeket várnak el, de egyszerűsített 
módszertant, logisztikát és kényelmet igényelnek. A mop már 
tisztítószerrel átitatott, így a kis operációknak nem kell vegyi 
anyagokat szállítani, a helyszínen tárolni, hígítani és kiszámítani az 
adagolási arányokat. Csak adjunk hozzá vizet és használjuk!
Ezeket a mopokat egyszeri használatra tervezték és kiváló tisztítási 
teljesítményt nyújtanak. Az egyedülálló háromrétegű kialakítás 
több vizet képes magában tartani és elosztani, mint egy tipikus 
eldobható eszköz, akár 20 m2 takarítására is alkalmas.
A TASKISUM mopok az első olyan egyszer használatos, mikroszálas, 
vegyszerrel átitatott mopok, amelyek bizonyítottan kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak, összehasonlítva az újrafelhasználható 
mikroszálas rendszerekkel. A legjobb eredmény elérése érdekében 
használja a TASKI kiegészítőket.



TASKISUM Mop PRIMED

Használati utasítás
• A mopokat vegyszerrel impregnálva szállítják, így csak vízzel megnedvesítve készen állnak a takarításra.
• Az előnedvesítő javaslat 110 ml víz per mop.
• Csatlakoztassa a mopot a felmosófejre logóval felfelé.
• Használat után vegye le a mopot a felmosófejről, és dobja a szemétkosárba.

Technikai adatok

Anyag 100% mikroszál Méret 40 cm 45 x 12,5 cm

Súly 40 cm 23,2 g (+/- 3g) Vegyszer Semleges, általános 
padlótisztító szer

Termék Méret Csomagolás Cikkszám

TASKISUM Mop PRIMED 40cm 25pc D7524714

Termék Méret Csomagolás Cikkszám

TASKI Mop Box 40cm 1pc 7517252

TASKI Mop Box Lid 40 cm 1pc 7517255

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame 40 cm 1pc 7520280

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame 60 cm 1pc 7520281

TASKI Jonmaster Ultra T-Handle Long 100-170 cm 1pc 7520277

TASKI Jonmaster Ultra T-Handle Short  60-105 cm 1pc 7520278

TASKI Jug for Pre-Wetting (incl. Sticker Set) 1pc 7522264
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