
MicroOne Swep Duo mop 
Single Use microvezelmop voor Swep Duo systeem 

Toepassing 

MicroOne moppen zijn microvezelmoppen voor éénmalig gebruik, 

anders gezegd Single Use. In de gezondheidszorg is Single Use de 

meest veilige en praktische oplossing om kruisbesmettingen te 

voorkomen. Maar ook in andere sectoren waar bijvoorbeeld wassen 

lastig is biedt de MicroOne mop een uitkomst.  

De MicroOne microvezel Swep Duo mop is ontworpen voor de 

Vileda Swep pre-prepared methode. De MicroOne Swep Duo mop 

is geschikt voor reiniging met of zonder reinigingsproduct en voor 

het gebruik in combinatie met een desinfectans. 

 

Productomschrijving 

De MicroOne Swep Duo mop is samengesteld uit viscose en 

microvezels waardoor hij naast een uitstekende reiniging ook goed 

absorbeert. Doordat de mop tweezijdig bruikbaar is verdubbelt u 

het aantal te reinigen m2 vloeroppervlak. Voor het verwijderen van 

hardnekkige vlekken is een extra microvezel reinigingsstrip 

toegevoegd. 

De moppen zijn per 15 stuks verpakt in een afsluitbare kunststof 

zak dat precies in een Vileda Professional pre-box past. Daardoor 

komen de moppen niet in aanraking met de wand van de pre-box 

en is een optimale hygiëne gewaarborgd.  

 

Specificaties 

• Gewicht: 40 gr 

• Maximale vochtopname: 300 ml 

 

Uw voordelen 

• Laag risico op kruisbesmettingen – de mop wordt na gebruik 

weggegooid. Vuile moppen komen niet in contact met schone 

materialen. 

• Geen wasvoorziening nodig 

• Verwijdert significant bacteriën en andere micro-organismen 

– aangetoond door onafhankelijke studies. 

• Optimale reiniging door toepassing van microvezels 

• Geen extra investering – aanschaf van nieuwe mopframes is niet 

nodig en ook de investering in wasvoorzieningen kan achterwege 

blijven. 

• Gebruik van wasbare en Single Use moppen is eenvoudig te 

combineren – geen verschillende mopframes nodig.     

• Goede absorptie en lage frictie op de vloer – combinatie van 

hoogwaardige microvezels en viscose.  

• Hygiënisch in gebruik – afsluitbare zak met label. Uniek 

mopframe met strip handle voor “touchfree” verwijderen van de 

vuile mop. 

• Ideaal voor desinfectie – geen schade aan duurzame moppen 

bij gebruik van agressieve desinfectantia zoals chloor. 

 

Eenvoudig, hygiënisch en veilig 

Voorbevochtigen (pre-prepared methode): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
FHCS Vileda Professional 

FHP Vileda SCS, Avenue André Ernst 14, B-4800 Verviers 

Tel +32(0)87.32.21.52-54, e-mail vileda.professional.be@fhp-ww.com, www.vileda-professional.com 

Giet 3 liter water of 

reinigingsoplossing via 

de impregnatiezeef 

over de moppen. 

TSU Productomschrijving Formaat Stuks/doos BCU 

150374 MicroOne Swep Duo microvezelmop 50 cm  10 x 15 st. 150389 

137878 Swep Duo mop frame 50 cm 10 x 1 st. 137879 

Prebox: 15 moppen 

vouwen met de 

mopzijde naar buiten. 

Stapel op de zijkant in 

de prebox plaatsen. 

Plak het label op de 

deksel en noteer alle 

benodigde gegevens. 

Na gebruik de zak met 

het label sluiten.  


