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Voordelen 
 Single Use vloerwisdoek met kleefstof-impregnering -  

 laat geen residu achter op de vloer
 Kwaliteitsproduct met professionele uitstraling
 Zeer goede kwaliteit/prijs verhouding
 Hoge stofopname 
 Stabiele impregnatie – omdraaien verpakking niet nodig
 Kleefstof aan beide zijden van de doek - voorkomt fout gebruik
 75 doeken op rol – minder vaak vullen van dispenser
 Kartonnen kernkoker – rolt t/m de laatste doek makkelijk af
 Voorgeperforeerd – eenvoudig en licht af te scheuren, altijd 

 de juiste maat
 Past op alle gangbare types stofwisframes
 Dispenser leverbaar. Voor muurbevestiging en bevestiging aan 

 Vileda Professional materiaalwegen
 Zeer geschikt voor alle soorten harde, vlakke vloeren
 Ook geschikt voor stofvrij maken van vochtgevoelige meubels

Technische specificaties
 Samenstelling: polypropyleen/viscose mix, 8% kleefstof
 Afmetingen: 20 x 60 cm
 75 doeken per rol
 Gewicht: 45 gram/m²

 

Productomschrijving
Vlakke harde vloeren kunnen snel en efficiënt stofvrij gemaakt 

worden door middel van stofwissen. Stofwissen met Single Use 
doeken is de snelste en meest hygiënische oplossing. 
De ProDust wisdoek is een rol met 75 voorgeperforeerde Single 
Use vloerwisdoeken. De doeken zijn tweezijdig geïmpregneerd met 
kleefstof en laten geen residu achter op de vloer. De ProDust Roll 
vloerwisdoek is geschikt voor de Vileda rol dispenser en wordt toe-
gepast in combinatie met de Vileda vloerwisser.

Toepassing
De ProDust vloerwisdoek is een Single Use doek die in combinatie 

met de Vileda vloerwisser gebruikt wordt voor het stofwissen van 
harde, vlakke vloeren. Ook is de doek geschikt voor het stofvrij ma-
ken van vochtgevoelige meubels.

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

163120 Dustpro Roll Vloerwis kleefdoek, Single Use wit met opdruk 20 x 60 cm 1 6 163121

129459 Dispenser grijs 29 x 15 cm 1 4 129460

ProDust Roll
Vloerwis kleefdoek, Single Use
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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