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Kraftkar® Mikrofukt rengjøringsmopper 
 
Produkttype 
Høykvalitets mikrofibermopp for fuktig og vått renhold 
 
Sammensetning 
Mikrofibergarn i 100% polyester. 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 best mulig rengjøringsegenskaper, 
da du får et svært høyt antall hulrom hvor kapillarkreftene kan fange opp smuss, støv, bakterier og fuktighet. 
 
Vaskeanbefaling 
Kraftkars høye smussopptak stiller derfor profesjonelle krav til vaskemaskinen, vaskeprogram og vaskemiddel for å sikre 
at Kraftkar® blir vasket grundig ren og klar for nye tøffe rengjøringsoppdrag – gang på gang minst 500 ganger!!   
 
Det er viktig å være klar over at en kvalitets mikrofibermopp som Kraftkar® inneholder mer smuss enn 4 vaskemaskiner 
med vanlig tøy (20kg vanlig tøy) – og trenger derfor en vaskeprosess som tar høyde for dette. 
 
 

1) Forbehandling.  
Rist moppen før den legges i maskinen, for å fjerne mest mulig av støv, sand, smuss og hår. 
 

2) Fyllingsgrad 
I en 10kg maskin anbefales vasket 32 mopper pr. gang (Maks 60% fyllingsgrad) for å sikre god mekanisk 
bearbeiding i vaskeprosessen. 
 

3) Forskyll 
En forskylling med kaldt vann sikrer at hår, lo og såperester skylles ut av moppen før selve vaskeprosessen 
 

4) Forvask 

Forvask ved høy vannstand ved 40-60°C . pH i forvask skal ikke overskride 10,5. Vaskemiddelet skal ikke 

inneholde blekemiddel, da dette kan skade mikrofibertråden. 
 

5) Hovedvask 

Hovedvask ved høy vannstand ved 60°C (Eller ved 80°C i 10 minutter i henhold til hygieneforskriften) 

 
6) Skyll 

2-4 skyll anbefales uten bruk av tøymykner/skyllemiddel. 
 

7) Oppbevaring / etterbehandling 
Våtmopper oppbevares kjølig i kjøleskap eller kjølerom 
Tørrmopper kjøres i tørketrommel ved lav temperatur og lagres på rent sted. 

 
 
Kontakt oss når du har kjøpt Kraftkar® Mikrofukt Rengjøringsmopper, så sender vi deg komplett vaskeprogram, samt tips 
og råd for hvordan du kvalitetssikrer vaskeprosessen og unngår kjente problemstillinger som nupper i moppen og en 
velcro som ikke fester seg.   
 
Følger du Kraftkars vaskeanbefalinger, garanterer vi at du blir 100% fornøyd og at moppene holder i minst 500 vask! 
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