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Technische fiche

Datum

Frange systeem à poches Tris

Vervangmop tris (microvezel, polyester, katoen). Achterkant van polyester.

Technische gegevens
referentie opmerkingen cm (Afm. comm.) cm (Afm. reel) pcs kg m³
00000475  40   14  45   30   19 25 4,18 0,027
00000470  50   16  54   17 25 6,05 0,036

SYSTEEM

Vlakmop voorzien van zakken, te gebruiken met pre-impregneringssysteem, 
impregnatie op aanvraag met impregneerstation of met stelen met tank.
Ideaal voor alle ondergronden en vuil dankzij de combinatie van 3 vezels: katoen 
voor absorptie, microvezel voor opvang en polyester voor vettig vuil en 
glijcomfort.

G R E E N   B O X

Efficiënt : Door de samenstelling van de vezels dient er maar een minimale 
hoeveelheid van detergent te worden toegevoegd. Microvezel heeft minder 
detergent nodig en gaat langer dan katoen. 

Voordelen
• Lange levensduur: Vlakmop met zakken zijn bijna twee keer zo stevig als velcro vlakmoppen. 
• Praktisch: Vervanging van de mop kan snel en gemakkelijk worden uitgevoerd dankzij het systeem.
• Multifunctioneel: Combinatie van verschillende vezels maakt verschillende toepassingen mogelijk met één 

mop.
• Hygiëne : Deze microvezel mop absorbeert het vuil tot op de bodem en kan zo 95% van de  bacteriën 

wegnemen.
• Geen rechtstreeks contact: Door een correct gebruik van het systeem, de mop komt gemakkelijk los en op 

deze manier vermijdt u rechtstreeks contact met de vuiligheid.
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DECITEX vezels
Microvezel: 0,52 DTX
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Materiaal
Vezel : polyester, katoen, microvezel - Support : polyester

Wasvoorschriften

Voor het behoud van een goede hygiëne, en correcte vezel onderhoud
Volg de instructies op de verpakking van het wasmiddel
Het is aanbevolen om de mop voor te wassen met koud water. Zo worden resten van de detergent 
verder opgelost.
Gebruik geen wasverzachter
Gebruik van een waszak wordt aanbevolen zodat de structuur van de vezel kan worden behouden.
Gebruik wasmiddel voor normaal textiel.
Gebruik geen wasmiddel met ph waarden > 11.

Specifieke richtlijnen

Temperatuur max 90° C , toch aanbevolen 60° C

Bleken alleen met oxygeen.Gebruik geen chloor of bleekmiddel. Niet drogen noch in 

droogkast noch in een trommel.

Complementaire artikels

Chassis Wet Disinfection Chassis Blik

Action Pro Tec Pers Tec

BIO Blik Basic

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com



3/3

07/09/22

www.ttsystem.com

Varianten

Vlakmop zaksysteem Microblue Vlakmop zaksysteem Microric-cio
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