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TASKI® Micro Easy 
Micro mop - Een doeltre� ende keuze!

Voornaamste voordelen
  100% hoogkwalitatief materiaal
  Speciaal ontworpen mopframe
  Moppen met � appen en pochetten
  Kleurgecodeerd systeem

Voordelen
  Geen speciale vlakmoppers nodig
  Lichtgewicht voor minder vermoeide gebruiker
  Eenvoudig bevestigbare vlakmoppen
  Doeltre� ende en e�  ciënte reiniging

Het TASKI MicroEasy systeem is een doeltre� end systeem voor de dagelijkse 
reiniging van kleine tot middelgrote harde vloeren. Gebruik het direct of 
indirect. Bij regelmatig uitspoelen in de emmer kan een groot oppervlak met
slechts één mop worden gereinigd.

Met behulp van de TASKI MicroEasy Micro mop gebeurt het dagelijkse 
klamvochtig moppen van gladde, waterbestendige vloeren op een snelle en 
eenvoudige manier. Het TASKI MicroEasy systeem heeft een werkbreedte van 
40 cm. De mophouder, de kleurgecodeerde moppen en kleurgecodeerde 
telescoopstelen kunnen gebruikt worden met een horizontale of verticale pers,
in combinatie met enkele en dubbele rolemmermopsystemen. Dit betekent 
dat bestaande mopapparatuur met weinig extra kosten kan worden 
opgewaarderd tot dit doeltre� ende vlakmopsysteem. Dit systeem is e�  ciënter
dan de traditionele mopmethodes, want u bespaart tijd en geld!

De perfect functionerende kleurgecodeerde MicroEasy telescoopstelen en de 
robuuste kunststof mophouder zijn ultralicht voor gemakkelijk, moeiteloos 
werken. Vervaardigd uit topkwaliteit moderne microvezels, garanderen de 
mopvezels zeer goede glijmogelijkheden en een uitstekende vuilabsorptie.
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TASKI Micro easy

Verpakkingsgegevens

Beschrijving Afmetingen Verpakking Artikelnummer

MicroEasy Micromop Blauw 40cm 5st 7516111

MicroEasy Micromop Groen 40cm 5st 7516112

MicroEasy Micromop Geel 40cm 5st 7516113

MicroEasy Micromop Rood 40cm 5st 7516114

MicroEasy Telesc. steel Groen 110-180cm 1st 7516107

MicroEasy Telesc. steel Rood 110-180cm 1st 7516108

MicroEasy Telesc. steel Geel 110-180cm 1st 7516109

MicroEasy Telesc. steel Blauw 110-180cm 1st 7516110

MicroEasy Mophouder 40cm 1st 7516106

MicroEasy Trolley 40cm 1st 7516092

Technische gegevens

TASKI MicroEasy systeem

Afmetingen Micromop 460 x 160 mm

Materiaal Micromop 100% polyestermicrovezel

Gewicht Micromop 80 gr

Afmetingen houder 40 cm

Lengte telescoopsteel 110-180 cm

Wassen wasbaar op 95º (max)

Drogen drogen op 60º (max)

Gebruiksaanwijzing
1. Verwijder eerst los vuil.
2.  Vul de emmer met water, voeg het reinigingsmiddel toe volgens de aanbevelingen en installeer de pers boven de emmer. Plaats 

het waarschuwingssignaal.
3.  Plaats de mop op het mopframe en bevestig deze.
4.  Maak de mop nat in de oplossing en wring deze uit om overtollig water te verwijderen. Reinig de plinten eerst om spatten op de 

muur te vermijden. Begin te moppen op het verste punt van de deur, werk met draaiende bewegingen terug naar de deur.
5.  Spoel de mop regelmatig in de emmer en wring hem uit om overtollig water te verwijderen.
6.  Was de mop grondig na gebruik. Spoel de emmer, de pers en de mophouder met schoon water.

Onderhoud van de mop
  Geen detergent aan het was- of spoelwater van de mop toevoegen
  Niet wassen met ander textiel
  Geen wasverzachter, bleekmiddel of alkalisch product toevoegen aan het waswater
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