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Ścierki z mikrowłókna o wysokiej wytrzymałości 
Cechy
• wysokiej jakości materiał z mikrowłókna;
• skuteczne usuwanie zabrudzeń i drobinek kurzu;
• usuwanie bakterii > 99%, potwierdzone badaniem wg normy EN;

Zalety
• wysoka wytrzymałość ścierki;
• doskonałe efekty czyszczenia;
• delikatne w dotyku;

TASKI MyMicro to ścierki wykonane z wysokiej jakości mikrowłókna, 
dedykowane do czyszczenia metodą natryskową i na wilgotno. Dro-
bne włókna ułatwiają wyczyszczenie powierzchni i dokładniej zbiera-
ją nawet najmniejsze drobinki zabrudzeń, kurzu oraz bakterie, absor-
bując je w swoją strukturę. Ścierki TASKI MyMicro zostały przebada-
ne wg normy EN 16615:2015, która potwierdziła, iż sprzątając przy
użyciu tych ścierek z powierzchni zostaje usunięte > 99% bakterii.
Ścierki TASKI MyMicro dostępne są w 4 kolorach: czerwonym, niebie-
skim, zielonym i żółtym tak, by użytkownicy w prosty sposób mogli 
organizować pracę w poszczególnych obszarach higienicznych, okre-
ślając je / kodując wybranym kolorem. Ponadto, ścierki te dostępne
są w dwu wersjach opakowań: zgrzewka 20 sztuk lub zgrzewka 5 sztuk.

kodowanie kolorami;•

Ścierki posiadają gwarancję do 300 prań, jeżeli są stosowane zgodnie 
z instrukcją użycia i rekomendacjami dotyczącymi technologii prania.

Stosowanie
TASKI MyMicro to oferta ścierek z mikrowłókna przeznaczonych do 
czyszczenia metodą natryskową i na wilgotno. Podczas pracy ścierką 
nasączoną roztworem produktu, drobne włókna tworzą efekt kapilar-
ny, zatrzymując zanieczyszczenia, cząsteczki kurzu na jej powierzchni.  
By usunąć zabrudzenia ze struktury ścierki po każdym użyciu, należy 
wyprać ją zgodnie z zalecaną technologią prania.

Jak dbać o ścierki TASKI MyMicro? 
• poszczególne kolory pierz oddzielnie;
• nie pierz razem z innymi tekstyliami;
• po użyciu z roztworem produktu, zawsze wypłucz ścierki w czystej 

wodzie bez detergentu;

Podczas używania ścierek, należy nosić rękawice, by chronić skórę rąk.



MyMicro ścierki

Dane techniczne

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony Temperatura prania: do 95°C (maksymalnie)

Materiał: 80% poliester (PES) 
20% poliamid (PA)

Temperatura schnięcia: do 55°C (maksymalnie)

Rozmiar:  36 x 36 cm Wytrzymałość: do 300 prań maks. w 95°C

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji
produktu.

Produkt Kolor Opakowanie Numer SKU

TASKI MyMicro czerwone 20 sztuk 7524115

TASKI MyMicro niebieskie 20 sztuk 7524116

TASKI MyMicro zielone 20 sztuk 7524117

TASKI MyMicro żółte 20 sztuk 7524118

TASKI MyMicro czerwone 5 sztuk 7524119

TASKI MyMicro niebieskie 5 sztuk 7524120

TASKI MyMicro zielone 5 sztuk 7524121

TASKI MyMicro żółte 5 sztuk 7524122

Jak dbać o ścierki TASKI MyMicro?

• nie stosuj wybielaczy, preparatów zmiękczających lub innych wysoko alkalicznych produktów pralniczych;
• pamiętaj, że zbyt wysoka temperatura prania lub suszenia powoduje uszkodzenie mikrowłókien;

Waga 1 ścierki: 45 gram Metoda wstępego namaczania: 45-55 ml roztworu /  1 ścierka
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