
Wij helpen u graag met advies op maat  

en de beste schoonmaakmiddelen. Neem 

contact op met onze experts. Zij maken 

schoonmaken weer Easy voor u.

Hoe kunnen we u helpen?

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Gebruiksinstructie
De doeken zijn  zowel droog, klamvochtig als nat inzetbaar.  De doeken 
zijn ideaal voor pre-wettet methode, vanwege de goede vochtdistributie 
in en door de doek. Maar de doeken zijn ook uitermate geschikt voor de 
spoelreiniging en de emmermethode. 

De doeken kunnen met vrijwel alle reinigingsmiddelen worden ingezet. 
Gebruik van de doeken in combinatie met bleekmiddelen op basis van 
chloor of zuurstof is mogelijk, echter deze chemicaliën zullen de levens-
duur van de doeken verkorten. De reinigende kracht van de microvezels 
staan toe, goede reinigingsresultaten te behalen zonder chemicaliën.

De doeken zijn te gebruiken op alle oppervlaktes. Door de speciale 
polyurethaan huid zijn de doeken krasveilig op zelfs de meest sensitieve 
oppervlaktes.

Producteigenschappen
• Doek reinigt 50% effectiever dan traditionele microvezeldoeken
• Doek verlaagt de spierbelasting met 35%
• Doeken zijn multi-inzetbaar.
• Goed uitwringbaar
• Doek maakt nadrogen overbodig.

Verpakkingen
Micro Prof micrivezeldoeken is verkrijgbaar in de volgende  
verpakkingen:
• D123 Micro Prof blauw
• D123R Micro Prof rood 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische specificaties
Compositie:   63% polyester microvezels,
   27% Polyamide microvezels,
   10% Polyurethaan
Formaat:  38x32 cm
Kleuren:  Rood en  Blauw
Wassen:   machinaal wasbaar tot 95°C,     
   droogtrommelbestendig tot 65°C

Wasinstructies
Wassen met wasmiddel zonder bleekmiddel en zonder wasverzachter.

Micro Prof, microvezeldoeken
Micro Prof microvezel doeken zijn, speciaal in Nederland 
gefabriceerde, duurzame microvezeldoeken voor industrieel en 
professioneel gebruik. De doeken zijn gemaakt van hoogwaardige 
microvezels die zijn voorzien van een speciale poreuze huid van 
polyurethanen, die de doeken hun typerende eigenschappen en greep 
geven. De doeken zijn verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren voor 
snelle identificeren van het applicatiegebied.

Uw adviseur

Dirksen schoonmaakartikelen BV

Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl

Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden 

Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo


