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MicroTuff Plus New
Premium gebreide microvezeldoek

Voordelen 
 100% microvezel, hoge reinigingsprestatie, reinigen zonder  

detergent mogelijk
 Duurzaam en vormvast dankzij speciale breitechniek en hoog-  

waardige boordafwerking
 Volumineus, goed vocht en vuil absorberend
 Universeel inzetbaar met alle reinigingsmethodes
 In vier verschillende kleuren leverbaar
 Nordic Swan Ecolabel gecertifieerd
 Lange levensduur, 700 wasbeurten

Testresultaten 
 Tot 99,99% verwijdering van het Bovine coronavirus op een 

vinyl oppervlak, getest door een onafhankelijk laboratorium

Productomschrijving
De MicroTuff Plus is een 50 grams gebreide premium micro-

vezeldoek en bestaat voor 100% uit ultradunne microvezels 
waardoor vuil, vet en vingerafdrukken probleemloos worden 
verwijderd. Dankzij een speciale kettingbreitechniek met lage 
elasticiteit en de hoogwaardige boordafwerking, is de MicroTuff 
Plus vormvast en duurzaam.

De MicroTuff Plus is een volumineuze microvezeldoek met zeer 
hoge vuil- en vochtopname capaciteiten. 

Toepassing
De MicroTuff Plus microvezel werkdoek is bedoeld voor de 

sop- en spraymethode, maar kan ook gebruikt worden met de 
pre-prepared methode. De MicroTuff Plus is een volumineuze 
microvezeldoek met zeer hoge vuil- en vochtopname capaciteiten 
en de beste keuze voor de reiniging van locaties met een hoge 
vervuilingsgraad. 

Niet gebruiken in combinatie met sterk alkalische reinigers of 
chloorhoudende producten.

Technische specificaties
 Samenstelling: 87% polyester, 13% polyamide 
 Gewicht droog: 340/m² (50gr per doek)
 Max. vochtopname: 560%
 Formaat: 38x38 cm   Dikte: 2,9 mm
 Wasadvies: 60°C, max. 95°C, geen wasverzachter
 Levensduur: ca. 700 wasbeurten

TSU ref. Omschrijving Kleur Formaat Doek/pack Packs/doos BCU ref. 

169916 MicroTuff Plus Blauw 38 x 38 5 20 169918

169924 MicroTuff Plus Rood 38 x 38 5 20 169925

169920 MicroTuff Plus Groen 38 x 38 5 20 169921

169922 MicroTuff Plus Geel 38 x 38 5 20 169923
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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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