
TASKI® JM Ultra Fuktmopp 

Egenskaper
  Mikro� ber av högsta kvalitet
  Utmärkt rengöringsförmåga
  E� ektiv reduktion av bakterier och sporer
  Miljömärkt med Svanen.

Fördelar
  Ännu längre livslängd
  Högsta e� ektivitet och avverkningsgrad
  Klarar hygien och säkerhetskrav

Beskrivning
Varje JM Ultra Fuktmopp består av 50 % ultramikro� ber och 50 % polyester. 

De nya, förbättrade och extra � na mikro� brer är det senaste materialet på 
marknaden. De är ännu längre och har en öppen struktur som tar upp mer 
smuts för ett oöverträ� at rengöringsresultat.

Polyester� brerna reducerar motståndet vid moppning vilket ger bättre 
ergonomi. Detta är inte bara bekvämare för användaren utan förbättrar även 
produktiviteten av rengöringsarbetet. Polyesterandelen ökar dessutom 
moppens livslängd avsevärt och möjliggör 800 användningar och tvättar om 
Diverseys tvättrekommendationer efterföljs. 

JM Ultra Fuktmopp är speciellt utvecklad för direktmoppning av områden 
som rengörs ofta och där man har höga hygienkrav. För första gången är det 
nya, förbättrade premiummoppsortimentet testat av det oberoende institutet 
TNO. Resultaten visar att hela premiumsortimentet tar bort både bakterier och 
sporer.

Användning
JM Ultra Fuktmopp ska användas fuktig, med en fuktmängd motsvarande 
185 % av moppens egen vikt för att få bästa möjliga rengöringse� ekt.

Öppna mopplådan och tryck respektive JM Ultra Moppstativ mot moppens 
baksida. Kardborren fäster moppen direkt vid stativet.

Lyft moppen ur mopplådan. Börja moppa längs med listen och arbeta sedan 
inåt rummet. Moppa med svepande rörelser och generös överlappning för att 
förhindra att områden utelämnas. Lyft inte moppen från golvet under arbetets 
gång.

Moppen ska inte tryckas ner mot golvet. Efter användningen tas moppen från 
stativet med ett snabbt ryck.

Oberservera
  Passar alla typer av hårda golvytor
  Passar golv med särskild höga hygienkrav
  Använd inte textilsköljmedel eller blekmedel
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TASKI JM Ultra Fuktmopp  Speci� kation

Tekniska data

Beskrivning Beskrivning

Material mopp 50% MF, 50% PET Mått mopp 40 cm 14 x 46/50 cm (± 1 cm)

Vikt mopp 75 cm ca 176 g (± 5 %) Vikt mopp 25 cm ca 65 g (± 5 %)

Mått mopp 75 cm  14 x 80/84 cm (± 1 cm) Mått mopp 25 cm 14 x 30/34 cm (± 1 cm)

Vikt mopp 60 cm ca 144 g (± 5 %) Färg blå/röd

Mått mopp 60 cm 14 x 66/70 cm (± 1 cm) Hållbarhet Tvättbar upp till 800 gånger vid 60°C (max)

Vikt mopp 40 cm ca 97 g (± 5 %) Tvättning Maskintvättbar upp till 95°C

Produktdata

Beskrivning Storlek Förpackning Art. nr.

TASKI JM Ultra Fuktmopp 25 cm, blå 1x10 st 7518446

TASKI JM Ultra Fuktmopp 40 cm, blå 1x10 st 7518447

TASKI JM Ultra Fuktmopp 60 cm, blå 1x10 st 7518448

TASKI JM Ultra Fuktmopp 75 cm, blå 1x10 st 7518476

TASKI JM Ultra Fuktmopp sanitet 25 cm, röd 1x10 st 7518553

TASKI JM Ultra Fuktmopp sanitet 40 cm, röd 1x10 st 7518554

Tillbehör

Beskrivning Storlek Förpackning Art. nr.

Jonmaster Ultra Vingmoppstativ 60 cm 1x2 st 7514601

Jonmaster Ultra Vingmoppstativ 40 cm  1x2 st 7514603

Jonmaster Ultra Moppstativ 25 cm 1x2 st , med ledlås 7514599

Jonmaster Ultra Moppstativ 40 cm 1x2 st , med ledlås 7514597

Jonmaster Ultra Moppstativ 60 cm 1x2 st , med ledlås 7514595

Jonmaster Ultra Teleskopskaft 100-170 cm 1x2 st 7514586

Jonmaster Ultra Teleskopskaft 60-105 cm 1x2 st 7514588
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