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NanoTech micro
En mikrofiberduk med överlägsna hygieniska egenskaper

Artikel nr: Namn: Färg: Storlek: Förpackning: EAN kod:

128601 NanoTech micro Blå 38 x 40 cm 20 x 5-pack 4023103138049

128603 NanoTech micro Röd 38 x 40 cm 20 x 5-pack 4023103138063

128602 NanoTech micro Grön 38 x 40 cm 20 x 5-pack 4023103138056

128600 NanoTech micro Gul 38 x 40 cm 20 x 5-pack 4023103138032

Freudenberg Household Products AB
Box 4013 • 203 11 Malmö

Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Användningsområde
NanoTech Micro är avsedd för alla 
områden där det ställs krav på ett 
hygieniskt rent resultat, t.ex. sjukhus, 
vårdhem, hotell, restauranger, skolor 
och dagis.

Passar även utmärkt in på objekt 
där tvätt- och torkmöjligheter saknas 
t.ex. kontor, gatukök och pizzerior.

Produktbeskrivning
NanoTech micro består av ändlösa 
mikrofibrer (0,1 - 0,3 dtex). I den 
patenterade tillverkningsprocessen 
smälts nanosilver in i fibrerna, på så 
sätt ligger silvret väl inbäddat i fibern. 
Mikrofibrerna tar upp bakterierna och 
silver ger en stark antibakteriell effekt.

Oberoende tester* visar att: 
bakterier i direktkontakt med silvret 
i duken dör inom 12 timmar
duken kan förvaras fuktig upp till 
24 timmar utan bakterieväxt och 
obehaglig lukt
den bakteriella effekten håller minst 
200 tvättar

-

-

-

mikrofibrerna tar bort bakterierna 
när du torkar av ytan

Kundfördelar: 
Hygien & säkerhet: De antibakte-
riella egenskaperna gör att dukarna 
kan användas på ett säkert sätt. 
Dukarna kan ligga fuktiga utan att 
bakterier börja växa i duken. När 
duken används så tas bakterierna 
upp och börjar brytas ned direkt.
Effektiv: NanoTech micro har bevi-
sad effektivitet när det gäller att ta 
upp bakterier från ytan. Den spara 
även tid och moment, hoppa över 
torktumlingen, förvara duken fuktig 
och den är klar för ett nytt pass när 
du kommer.
Hälsa & miljö: NanoTech micro 
hjälper till att förhindra spridning av 
bakterier. Tack vare den patentera-
de tillverkningstekniken så kan Na-
noTech micro tvättas flera hundra 
gånger utan att den antibakteriella 
effekten försvinner. Så lite som 5,8 
gram per 1000 dukar behövs.
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Användningsguide:
Tvätta eller skölj ur dukarna noggrant 
före första användning.

Det enklaste sättet att för-prepa-
rera dukarna är att göra det direkt i 
tvättmaskinen. 

Saknas tvättmöjlighet så förbered 
dukarna manuellt:

Vik dukarna och lägg dem i en hög
Häll brukslösningen (lättfuktad 20 
ml/duk och fuktad 40 ml/duk) i 
botten på hinken
Sätt dukarna i hinken, vänta 2-3 
sekunder
Vänd dukarna, vänta 2-3 sekunder

För bästa resultat:
Använd duken vikt, på så sätt kom-
mer hela duken i kontakt med ytan. 
Vid behov tillsätts extra fukt på fläck-
ar och envis smuts.

Öppna duken innan den läggs i 
tvättsäcken, på så sätt kan dukarna 
enkelt lastas in i tvättmaskinen. 
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* Oberoende tester certifierade på  
  Hohenstein Institute, Tyskland. 


