Kraftkar® Mikrofukt rengjøringsmopper
Av høy kvalitet, spesielt utvalgt for optimal rengjøringsevne og lav friksjon.
En virkelig råtass av en kraftkar for fuktig og vått renhold
Konstruksjon for rengjøringsevne:
Kraftkars mikrofibergarn er i 100% polyester. Garnet er skånsomt splittet med damp, hvorav 50% av trådene er i
mikrofibertykkelse og 50% er splittet rett ovenfor definisjonen av mikrofiber. Kombinasjonen er optimalisert for å gi meget
gode rengjøringsegenskaper, da du får et svært høyt antall hulrom hvor kapillarkreftene kan fange opp smuss, støv,
bakterier og fuktighet.
Interne tester viser at Kraftkar® tar opp mer enn 99% av bakteriene på gulvet i ett drag. Garnet er tvinnet og sydd i
løkker, slik at større partikler av smuss, sand, stein, glass ol, fanges opp i selve moppen og ikke blir liggende å skrape
mot underlaget. Moppen er konstruert slik at hele moppens overflate tar opp smuss, og ikke kun kantene, slik enklere
mikrofibermopper ofte gjør.

Konstruksjon for forbedret ergonomi
Kraftkars konstruksjon gir mer for mindre! Kraftkars høye rengjøringsevne oppnås med mindre fiber og gjør dermed
moppen lettere og mer ergonomisk.
Kraftkar® 60cm m/borrelås veier kun 136g (1/3 mindre enn tradisjonelle 200g mopper), mens Kraftkar® 50cm
m/lomme kun veier 122g. Lavere vekt gir mindre belastning for renholderne. At alle mikrofibertrådene er tvinnet øker også
Kraftkars glideevne og reduserer friksjonen ytterligere.

Konstruksjon for maksimal kvalitet
I Kraftkar® har vi benyttet materialer av høy kvalitet tvers igjennom. Moppene er solid sydd med doble sømmer og ekstra
forsterkninger der hvor mopper erfaringsmessig slites mest. Mikrofibertråden er skånsomt splittet med damp og er tvinnet
for å gi mindre loing og lenger holdbarhet. Vi garanterer minst 500 vask når Kraftkars vaskeanbefalinger følges.

Miljøprofil
Med Kraftkar® kan du rengjøre med kun rent vann eller med en mild vaskeløsning hvis du ønsker å etterlate en
parfymeduft. Kraftkar® er kortreist. Alt materiale er utviklet og sys i Europa. Kraftkar® er ikke i konflikt med kriteriene som
Stiftelsen Miljømerking krever for Svanemerking av mikrofiberkluter- og mopper.
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