
TASKI® Jonmaster 
Ultra Dry Mop

TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop

Belangrijkste eigenschappen
 • Hoogste kwaliteit microvezel
 • Uitstekende reinigingsprestaties
 • Effectieve verwijdering van bacteriën 

Voordelen
 • Verlengde levensduur
 • Hoogste rendement per m2 ooit
 • Uitstekende hygiënestandaard 

Omschrijving
De TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop is speciaal ontwikkeld voor het 
droog moppen van gladde vloeren waar regelmatig gereinigd dient 
te worden en waar droog moppen een alternatief biedt voor natte of 
klamvochtige reiniging. De nieuwe en verbeterde TASKI Jonmaster 
Ultra Dry Mop is vervaardigd uit de fijnste 100% Ultra microvezel. 
De extra fijne lussen van deze microvezel mop vergemakkelijken 
de opname van stof en vuil. Alle moppen hebben een lage 
oppervlakteweerstand met een hoog vuilabsorberend vermogen. Dit 
zorgt voor een hoog rendement per m² en een minimale belasting voor 
de gebruiker. Bij het volgen van de door Diversey Care aanbevolen 
wasinstructies, hebben de moppen een levensduur van 800 
wasbeurten.

Gebruiksaanwijzing 
Het wordt aanbevolen de TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop steeds 
volledig droog te gebruiken voor een optimale reiniging. Druk het 
gewenste TASKI Jonmaster Mop Frame tegen de achterzijde van de 
TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop. De velcro strips hechten de mop 
onmiddelijk aan het mopframe. Start met moppen langs de plint en 
werk naar het midden van het oppervlak toe. Maak een cirkelvormige 
beweging en overlap iedere strook om te voorkomen dat er plekken 
worden overgeslagen. Til de mop niet op tijdens het moppen en druk 
deze niet te hard tegen het oppervlak aan. Verwijder de mop na gebruik 
met een snelle beweging van het mopframe.

Belangrijk
 • Geschikt voor gebruik op alle typen harde, gladde vloeren
 • Geschikt voor vloeren met een hoge hygiënestandaard 
 • Vermijd het gebruik van wasverzachter en wasmiddel met 

bleekmiddel tijdens het wasproces
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TASKI® Jonmaster Ultra Dry Mop

Technische gegevens

Materiaal mop 100% Microvezel Gewicht mop 60 136,5 gram (±5%) 

Afmeting mop 60 14 x 66/70cm (± 1cm) Gewicht mop 40 95 gram (±5%) 

Afmeting mop 40 14 x 46/50cm (± 1cm) Kleur Groen 

Levensduur Tot 800 wasbeurten Wasmachine Wasbaar tot 95°C 

Omschrijving Afmeting Verpakking Artikelnummer

TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop 40cm 10 stuks 7518443

TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop  60cm 10 stuks 7518444

TASKI UltraPlus Mop Frame 40cm 40cm 1 stuk  7520280

TASKI UltraPlus Mop Frame 60cm 60cm 1 stuk  7520281

TASKI UltraPlus Handle 100-170cm 100-170cm 1 stuk 7520277

TASKI UltraPlus Handle 60-105cm 60-105cm 1 stuk 7520278

De TASKI Jonmaster Ultra Mops zijn voorzien van een Nordic Swan Ecolabel. De microvezels van Nordic Ecolabel 
gecertificeerde professionele reinigingsproducten zijn op een zo milieu-ontlastend mogelijke manier geproduceerd.  
De producten voldoen aan strenge eisen voor de gezondheid en het milieu en bieden tevens uitstekende kwaliteit  
en prestaties. Microvezel reinigingsproducten voorzien van een Nordic Ecolabel: 
 • Bieden uitstekende reinigingsprestaties. 
 • Zijn duurzaam (hebben een lange levensduur).
 • Dragen bij aan een verminderde uitstoot in water en lucht.
 • Zijn mild op het te reinigen oppervlak. 

NO
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