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Käyttöalue:                                    
QuickStar micro on ihanteellinen esi-
valmisteluun siivoukseen. Pyyhettä 
voidaan käyttää kuivana, nihkeänä 
tai kosteana ja se soveltuu kaikille 
pinnoille

Tuotekuvaus/materiaali:
Joutsenmerkitty QuickStar micro 
on valmistettu päättymättömästä 
ultrahienosta mikrokuidusta Freuden-
bergin patentoimalla valmistustekno-
logialla, jonka ansiosta pyyhkeellä on 
monia ainutlaatuisia ominaisuuksia 
- nukkaamattomuus, korkea suoritus-
kyky ja raidaton pyyhintäjälki. Lisäksi 
QuickStar microlla on erittäin korkea 
kemikaalien sietokyky. 

Tekninen seloste: Ultrahienoa 
mikrokuitua. 70% Polyesteri,  30% 
Polyamidi 

Hyödyt asiakkaalle: 
• Tuottavuus:  Korkea puhdistus-

kyky ja raidaton tulos vain yhdellä 
pyyhkaisyllä säästää aikaa. Lisäksi 
pyyhkeen keveys minimoi pesukus-
tannukset.

• Tehokkuus:  Ultrahienot mikrokui-
dut puhdistavat tehokkaasti vain 
yhdellä pyyhkäisyllä. Lisäksi Jout-
senmerkityn tuotteen puhdistuste-
hokkuus, turvallisuus puhdistetta-
ville pinnoille sekä pesunkestävyys 
on osoitettu testein.

• Terveys & ympäristö:  Jout-
senmerkki kertoo sekä tuotteen 
ympäristöystävällisyydestä että 
sen laadusta. Merkki takaa että 
mikrokuitutuotteen raaka-aineet 
ovat mahdollisimman turvallisia niin 
ympäristölle kuin terveydellekin. 
Pyyhkeiden värikoodauksen avulla 
on mahdollista tehostaa hygieni-
aa ja välttää ristikontaminaatiota. 
QuickStar micro soveltuu korkean 
hygienian kohteisiin.

Käyttö:
Pese uudet pyyhkeet pesukoneessa 
tai huuhtele huolellisesti ennen käyt-
töä.

Hyödynnä pesukonetta ja ota nih-
keät pyyhkeet käyttöön suoraan ko-
neesta tai nihkeytä ne manuaalisesti 
sangossa mittaamalla liuoksen määrä 
/ pyyhe  (nihkeä 20ml/pyyhe ja kos-
tea 40ml /pyyhe)

1.Taittele pyyhe jotta saat hyvän 
otteen ja tuntuman puhdistettavaa 
pintaa vasten.
2. Pidä pyyhe tasaisena puhdistetta-
vaa pintaa vasten. Hyödynnä pyyh-
keen kaikki pinnat molemmin puolin.
3. Käytä tarvittaessa lisäkosteutta 
tahroille ja pinttyneelle lialle.
4. Avaa käytetty, likainen pyyhe tai-
toksesta huoltoa varten.

Hyvän pesutuloksen aikaansaa-
miseksi kiinnitä huomiota koneen 
täyttömäärään, pesulämpötilaan ja 
pyykinpesuaineen annosteluun.
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Tuotenumero Tuote Väri Koko Kpl/pkt Pkt/ltk

100253 QuickStar micro Sininen 38 x 40 cm 5 20

100254 QuickStar micro Punainen 38 x 40 cm 5 20

100255 QuickStar micro Vihreä 38 x 40 cm 5 20

100256 QuickStar micro Keltainen 38 x 40 cm 5 20

120501 QuickStar micro taitteluohjeella (yleinen puhdistus) Sininen 38 x 40 cm 100 1

120502 QuickStar micro taitteluohjeella (WC) Punainen 38 x 40 cm 100 1


