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ALGEMEEN

De Greenspeed microvezeldoek is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse reiniging van 
bijna alle soorten materialen. Of u nu te maken hebt met glas, vinyl, RVS, kunststof, 
of keramiek, de Greenspeed microvezeldoek verwijdert zonder probleem het 
aanwezige vuil. Vet, zoals vingerafdrukken, maar ook kalk wordt opgenomen door de 
microvezeldoek. Het resultaat is een schoon en streeploos oppervlak.

Licht vochtig is de microvezeldoek ideaal voor stof- en vuilverwijdering. Droog is de 
doek uitermate geschikt als stofdoek. Onderzoeken hebben aangetoond dat de 
Greenspeed microvezeldoek met gebruik van alleen water snelle en effectiever het 
vuil verwijderen dan de gangbare traditionele interieurdoeken en reinigingsmiddel.

3083 0019

GEBRUIK
- Microvezeldoek licht vochtig maken.
- 3x vouwen zodat 16 vlakken ontstaan. Elk vlak kan dan gebruikt worden. Zo
bespaar je tijd en moet je doek minder uitgespoeld worden.
- Eventueel product aanbrengen (enkel bij aangedroogde vervuiling).
- Cirkelvormige bewegingen maken.

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) 40 x  x 40 cm

Afmetingen: 40 x 40 cm
Gewicht: 50 g g/m²: 308
Kleur: Groen
Wassen: 600* - 1200**
Levensduur: 3,5 jaar***
Inkrimping ISO 5077 2,80%

Microplastic Score A

Materiaal: 100% microvezel
Samenstelling microvezel: 80% PET, 20% PA

Absorptiecapaciteit: x6 - snelheid: 1 g/s
Productiemethode: inslagbreien
Randafwerking: wrapper - polyester

* 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

340384
Stuk
20 x .5 x 20 cm
50 g
50 g
8716254000247

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

10
21 x 7.5 x 21 cm
520 g
8716254000223

Pallet

Aantal per pallet 4320
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