
NL

ALGEMEEN

Hoogkwalitatieve microvezeldweil met structuur voor Hydra vloertrekker. 
- Effectieve & snelle reiniging door hoogkwalitatieve microvezel.
- Wafelstructuur voor extra absorptievermogen.
- Solide randafwerking waardoor de microvezeldweil niet krimpt.
- Laag wasvolume t.o.v. standaard moppen.

GEBRUIK
1. Voor het eerste gebruik de dweil eenmaal wassen in de wasmachine.
2. Impregneer de Hydra (Slide & Super) dweil: Gebruik maximaal 150 ml water per dweil. Voor 5 dweilen gebruik je dus maximaal 
750 ml water. Plaats de helft van de dweilen in een emmer. Voeg er de helft van het water aan toe. Plaats de overige dweilen in 
de emmer en voeg de rest van het water toe. De dweilen zijn nu klamvochtig voor optimaal gebruik.
3. Plaats de opening van de Hydra dweil over de haakjes van de vloertrekker en plaats nadien het vloersysteem op de grond met 
de vloertrekker op de dweil.
4. Start het schoonmaken, verzet de vloertrekker regelmatig achteruit op de dweil. Gebruik de dweil aan beide kanten.
5. Verwijder de dweil hygiënisch door aan een lus naar de zijkant te trekken en plaats de dweil in het wasnet. 
6. Wij adviseren om de dweilen op 60° C te wassen met een wasmiddel voor gekleurde weefsels zoals het Greenspeed wasmiddel. 
Lagere wastemperaturen helpen het milieu te beschermen.

Wassen 90 °C Niet bleken Trommeldrogen op lage 
temperatuur (60 °C)

Niet strijken Wassen zonder 
wasverzachter
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 53 x .2 x 25 cm

Afmetingen: 54x25 cm
Gewicht: 68 g
Samenstelling: 100% microvezel
Kleur: Grijs
Dichtheid: 400 g/m²

Wassen: 500* - 1000**
Levensduur: 2,5 jaar***

Microplastic Score A

* Minimale hoeveelheid wasbeurten (onder normale omstandigheden) 
** Geschatte hoeveelheid wasbeurten (onder aanbevolen optimale omstandigheden) 
*** 1 wasbeurt/dag (onder aanbevolen optimale omstandigheden)

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

301353
Stuk
54 x .2 x 25 cm
68 g
68 g
8716254009431

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

5
34 x 4 x 30 cm
357 g
8716254009448

Greenspeed Hydra Super Microvezeldweil - 54 x 25 cm - GRIJS

BOMA - info@boma.eu - www.boma.eu 2 / 2©


