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Micro Pads Blue

MICRO PADS BLUE
för golvytor med krav på hög hygien

MICRO PADS BLUE är utvecklad för maskinell moppning 

av mindre golvytor där kravet på god hygien är högt ställda. 

Metoden är speciellt anpassad för t ex sjukhussalar, på förskolor 

och andra ytor där risken för proteinrester och bakterietillväxt 

inte bör få förekomma. Rondellen säkerställer hög hygien och 

god städkvalitet.
Rondellen ersätter traditionell svabbning och placeras under en 
vanlig singelskurmaskin och under en vanlig rondell. Arbetet går 
betydligt fortare samt blir betydligt mer effektivt då maskinens 
vikt gör att smutsen lossnar snabbare och samlas i rondellen. 
Samtidigt minskar torktiden då mindre mängd vatten behöver 
användas. Rondellen är dubbelsidig och uppbyggd på samma 
sätt som en microfi bermopp. Med de två aktiva sidorna kan 
rondellen vändas vart efter sidan blir smutsig. 
Rondellen fi nns i de fl esta standardstorlekarna. 

  FAKTA

SKIKT 1 Aktiv sida. 100% microfi ber av hög kvalitet.
0,10-0,13 Denier = ultra-microfi ber.

SKIKT 2 Fuktbärande skikt av med hög sugförmåga.

SKIKT 3 Vliessväv. ger bibehållen form efter tvätt.

KRYMPMÅN  Krymper cirka 1-2 cm.

LIVSLÄNGD  Upp till 1000 tvättar vid normal användning.

TVÄTTRÅD: Rondellen tvättas i 60°C vid normal användning. 
Vid användning på sjukhus och på andra ytor som kräver bakte-
riedödning tvättas rondellen i 90°C. Lägre tvätt-temperatur ökar 
rondellens livslängd. Blekmedel eller sköljmedel ska EJ använ-
das. Det påverkar rondellens egenskaper negativt.  

TIPS: Om vattnet ersätts med GenEon Aktivt Vatten 

blir golvet också desinfi cerad. 

Rondellen ersätter traditionell 
svabbning och gör att arbetet 
går betydligt snabbare. 
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Micro Pads Blue

MICRO PADS BLUE För maskinell moppning av mindre 
golvytor där kravet på god hygien är högt ställda samt där 
risken för proteinrester och bakterietillväxt inte bör få 
förekomma. Rondellen ersätter traditionell svabbning.

Micro Pads Blue 
Micro Pad Blue 13 tum Art nr 11 03 13
Micro Pad Blue 17 tum Art nr 11 03 17


