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Käyttöalue:                                    
NanoTech micro soveltuu kaikkialle, 
missä yleiseen hygieniatasoon kiinni-
tetään erityistä huomiota.

Se soveltuu erinomaisesti myös 
esivalmisteltuun siivoukseen ja kai-
kentyyppisiin kohteisiin, joissa on 
puutteelliset pesu- ja kuivausmahdol-
lisuudet.

Tuotekuvaus/materiaali:
NanoTech micro on valmistettu päät-
tymättömästä ultrahienosta mikrokui-
dusta  (0,1 - 0,3 dtex). Patentoidussa 
valmistusmenetelmässä kuituihin 
sulautetaan nanokokoisia hopeahiuk-
kasia. Hopealla on vahva antibaktee-
rinen vaikutus.

Riippumattomat testit* osoittavat, 
että:
 - suorassa kontaktissa pyyhkeessä 
olevan hopean kanssa bakteerit 
kuolevat 12 tunnin sisällä

 - pyyhettä voidaan säilyttää koste-
ana jopa 24 tuntia ilman bakteeri-
kasvua ja hajunmuodostusta

 - antibakteerinen vaikutus kestää 
vähintään 200 pesua

 - mikrokuidut poistavat bakteerit 
pinnalta pyyhittäessä

Hyödyt asiakkaalle: 
•	Hygienia &varmuus:  Antibaktee-

riset ominaisuudet tekevät pyyh-
keestä turvallisen käytössä. Pyyh-
keitä voi säilyttää kosteana ilman 
bakteerikasvua. Käytössä pyyhe 
poistaa bakteerit pinnalta ja alkaa 
välittömästi hajottamaan niitä.

•	Tehokkuus:  NanoTech micro on 
todistetusti tehokas bakteerien 
poistamisessa pinnalta. Sillä on 
ensiluokkainen puhdistuskyky, 
raidaton puhdistusjälki ja se luovut-
taa kosteutta tasaisesti. Pyyhe on 
myös kevyt ja näin ollen pesukus-
tannukset ovat alhaiset. NanoTech 
micro säästää myös aikaa; jätä 
rumpukuivaus väliin, säilytä pyyhe 
kosteana ja se on heti valmiina 
uuteen vuoroon.

•	Terveys & ympäristö:  NanoTech 
micro auttaa vähentämään bak-
teerien leviämistä. Erinomaisen 
pesukestävyyden ansiosta pyyhe 
voidaan pestä useita satoja kertoja 
antibakteeristen ominaisuuksien 
häviämättä. Ja 1000 pyyhettä kohti 
tarvitaan ainoastaan 5,8 grammaa 
hopeaa.

Käyttö:
Pese uudet pyyhkeet pesukoneessa 
tai huuhtele huolellisesti ennen käyt-
töä.

Hyödynnä pesukonetta ja ota nih-
keät pyyhkeet käyttöön suoraan ko-
neesta tai nihkeytä ne manuaalisesti 
sangossa mittaamalla liuoksen määrä 
/ pyyhe  (nihkeä 20ml/pyyhe ja kos-
tea 40ml /pyyhe)

1.Taittele pyyhe jotta saat hyvän 
otteen ja tuntuman puhdistettavaa 
pintaa vasten.
2. Pidä pyyhe tasaisena puhdistetta-
vaa pintaa vasten. Hyödynnä pyyh-
keen kaikki pinnat molemmin puolin.
3. Käytä tarvittaessa lisäkosteutta 
tahroille ja pinttyneelle lialle.
4. Avaa käytetty, likainen pyyhe tai-
toksesta huoltoa varten.

Hyvän pesutuloksen aikaansaa-
miseksi kiinnitä huomiota koneen 
täyttömäärään, pesulämpötilaan ja 
pyykinpesuaineen annosteluun.

Tuotenumero Tuote Väri Koko Kpl/pkt Pkt/ltk EAN koodi

128601 NanoTech micro Sininen 38 x 40 cm 5 20 4023103138049

128603 NanoTech micro Punainen 38 x 40 cm 5 20 4023103138063

128602 NanoTech micro Vihreä 38 x 40 cm 5 20 4023103138056

128600 NanoTech micro Keltainen 38 x 40 cm 5 20 4023103138032

* Riippumattomat testit sertifioitu 
  Hohenstein Instituutissa, Saksassa. 


