
MaxNormal

MicronQuick
100 % mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber

Kundfördelar
 Marknadens tunnaste mikrofiber erbjuder ett säkrare, snabbare 
och renare resultat 50% tunnare fibrer ger ännu bättre bakterie- 
och virusupptagning.

 Reducerar 99,86% BoVine corona virus* och 99,99 % bakterier 
Pseudomonas aeruginosa (test från BMA oberoende institut). 

 200% bättre smutsupptagning. Det går åt samma mängd mik-
rofiber att göra en duk, men tack vare att fibern splittas i  
32 delar så dubblas ytan som binder smutsen i duken. 

 0,075 dTex tunna fibrer tillsammans med den patenterade 
teknologin med ändlösa mikrofibrer lämnar endast mycket små 
vattendroppar kvar på ytan. Dropparna dunstar snabbt och 
lämnar ett skinande och luddfritt resultat, skillnaden syns. 

 Snabb och lättanvänd, tack vare den låga friktionen. Storleken 
på fibrerna ger en ännu mer slitstark duk. Den är motstånds-
kraftig mot kemikalier och rengöringsmedel. Kan tvättas i 
maskin över 500 gånger. 

 Svanenmärkt, licens 483 006. 
 Färgkodad.

Användningsguide
Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg temperatur. Ställs höga 
krav på hygien, tvätta i max 95º C. Används med fördel fuktig, lätt 
fuktad eller torr. Mest effektivt är det förpreparera dukarna direkt 
i tvättmaskinen.

Produktbeskrivning
MicronQuick är den första av nästa generations mikrofiberdukar. 
Med en ny unik teknik splittras mikrofibern i hela 32 delar, det ger 
marknadens tunnaste mikrofiber.

Mikrofibern i MicronQuick har från start samma tjocklek som en 
traditionell mikrofiber. Tack vare ”Micron teknologin” så splittras  
fibern i 32 istället för de traditionella 16 delarna. När fibern splittras 
under hårt vattentryck bildas mikrofilament som är så tunna som 
0,075 dTex.

100% mikrofiber (70% polyester/30% polyamid) tillsammans 
med marknadens minsta fibrer ger optimal mikrofiberrengöring.
Något en traditionell stickad mikrofiberduk inte erbjuder eftersom 
den dels inte har lika tunna mikrofiber och oftast bara innehåller 
mikrofiber i öglorna och inte i basen på duken.

En duk har fler rena sidor än två - MicronQuick blå och röd finns 
med ett viktryck som hjälper till att systimatisera städningen.

Användningsområde
MicronQuick är en effektiv och slitstark duk som klarar av de flesta 
utmaningarna. Den kan användas antingen förpreparerad direkt 
från tvättmaskinen eller prepareras på plats och används torr, fuktig 
eller våt. Den lämpar sig för alla ytor och områden - från sjukhus, 
äldre- och barnomsorg till hotell, restaurang, butik och kontor.

Art.nr Namn Färg Storlek (cm) St/fp Fp/kart

152105  MicronQuick Blå 40 x 38 5 20

152106  MicronQuick Röd 40 x 38 5 20

152107  MicronQuick Gul 40 x 38 5 20

152108  MicronQuick Grön 40 x 38 5 20
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99,86%
reduktion  

BoVine corona 
virus*

Förpreparering Lätt fuktade dukar Fuktade dukar

MicronQuick 0,2 dl/duk 0,4 dl/duk

* Bovine BCoV och SARS-CoV-2 tillhör samma biologiska familj och underfamilj/generiska grupp som CoVid19 men är ofarligt för människor.


