
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

In de praktijk
De reinigingsoplossing, die handmatig onder druk gezet wordt, in de 
flacon op de steel van het spraymopsysteem, wordt verdeeld via de 
twee injectoren die zich vooraan op de mopplaat bevinden. U kunt zelf 
eenvoudig de gewenste hoeveelheid bepalen door de knop bovenop de 
steel in te drukken. 

Kenmerken
• Minimale instructie en voorbereiding
• Kleurgecodeerde flacons verkrijgbaar
• Snel en eenvoudig moppen

Voordelen
• Tijdsbesparing
• Optimaal chemieverbruik
• Hygiënisch en veilig
• Ergonomisch werken

Gebruiksaanwijzing
1.  De flacon met water en met de gewenste dosering vloerreiniger vullen
2. De dop vastschroeven en de flacon in de houder op de steel plaatsen
3. Draai de flacon om deze op de steel vast te zetten
4. Houder onder druk zetten door te pompen
5.  Mop op de grond leggen en het spraymopsysteem met de mopplaat 

op de mop zetten en licht aandrukken
6.  Druk op de knop bovenop de steel om de reinigingsoplossing op de 

vloer te sprayen
7. Begin met moppen
8.  Voeg naar eigen inzicht reinigingsoplossing toe

Na gebruik
1.  Trek na gebruik aan het ontluchtingsventiel op de sprayflacon om de 

flacon te ontluchten en de druk van het systeem te halen
2. Leeg de flacon en spoel deze om met schoon water
3. Mop verwijderen door aan de lus te trekken

Spraymop 
Het spraymop systeem is uiterst innovatief maar toch simpel in 
gebruik! Laat u verassen door de reinigingsresultaten!



Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Spraymop 

Technische gegevens

Spraymop

Materiaal: Polypropyleen (PP)

Steel: Aluminium

Breedte mopplaat: 40 cm

Druk: 2,2 Bar

Capaciteit m2 : 200 m2

 
Artikel nummers
• 5.850.460 Spraymop Compleet
• 1.787.240 Microvezelmop ClaraClean 40cm

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


