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2 in 1 microvezel- en schuurmop

PROFESSIONELE REINIGINGSSYSTEMEN VOOR GEBOUWEN

SCHOON. VEILIG. EFFICIENT.

1. Schuif een zijde van de houder in 

de mopzak.

2. Druk op de magneetsluiting om de 

mop te openen.

3. Schuif de andere zijde van de 

houder in de andere mopzak, en 

druk de houder naar beneden tot 

hij vastklikt.

4. Begin te moppen. 

OPMERKINGEN / INFORMATIE

Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

Plaats een waarschuwingsbord “Let op, 

natte vloer” tot de vloer droog is.

WASAANBEVELINGEN

– Aanbevolen wastemperatuur is 60 °C. 

Wassen op 90°C is mogelijk, maar kan 

de levensduur verminderen.

– Drogen aan lage temperatuur(< 80 °C)

– De beste wasresultaten worden 

bekomen met MopTaxat of Eltra®, of 

met Ecobrite.

– Gebruik geen chloor of wasverzachter.

SPECIFICATIES

– Combinatie Microvezel en Polyester  

schuurharen

– Droog gewicht: ong. 105 g 

– Past op Rasant 40 cm mophouder 

VERPAKKING

1 x 10 stuks per pak: 10051117

De Rasant Micro Scrub mop is een ideaal oplossing om sterk aangehechte 

vervuiling te verwijderen op poreuze vloeren die snel vergrauwing vertonen. Door de 

combinatie van harde schuurvezels met microvezel wordt de vervuiling afgeschraapt 

uit de vloeroneffenheden en vervolgens getransporteerd via de microvezel. De 

Rasant Micro Scrub mop is ook zeer effectief om vergrauwende hoeken, kanten en 

traptreden te reinigen. Via het Rasant magneetsysteem kan een vuile mop snel en 

hygiënisch gewisseld worden, zodat vooral in de gezondheidszorg, elke ruimte met 

een schone mop gereinigd kan worden om de verspreiding van pathogenen te 

vermijden. Het lage gewicht van slechts 105 gr helpt de waskosten te beperken.

Toepassingsgebied: De Rasant Micro Scrub mop is geschikt voor alle 

waterbestendige vloeren, en in het bijzonder voor synthetische en stenen 

antislipvloeren, zowel in dagelijks als periodieke reinigingsprocessen.

▪ Prestatie: Uitstekende verwijdering van sterk aangehechte vervuiling 

▪ Veilig: Vermijdt kruisbesmetting indien een schone mop per ruimte wordt gebruikt

▪ Efficiëntie: Schuren en reinigen in één handeling verhoogt de productiviteit
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