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Voordelen 
 Microvezel reinigingsprestatie - minimaliseert het overmatig 

 gebruik van reinigingsproduct en desinfectans 
 50% viscose - sterk absorberend, neemt water en vuil op
 Single Use - geen wasproces, geen contact met schone 

 materialen, laag risico op kruisbesmetting
 Bewezen resultaten - 99,98% bacterieverwijdering en 99,99%   

 virusverwijdering
 Eenvoudig in gebruik - ook te gebruiken door non-professionals
 Zakje met vulling past naadloos in de dispenser  

 voor extra veiligheid en hygiëne 
 Herkenbare blauwe print op de doek, vermijdt oneigenlijk

 gebruik
 Geschikt voor reiniging en desinfectie

Technische specificaties
 Samenstelling: 50% viscose, 35% polyester microvezel,

 15% polyamide microvezel
 Afmeting doek: 28 x 30 cm, 120 doeken op een rol
 Gewicht doek: 50 gr/m²
 Dikte doek droog: 0,24 mm
 Absorberend vermogen droge toestand: 500%

Raadpleeg de PDS van SafePlus Dispenser Maxi voor de technische  
specificaties van de dispenser. 

Productomschrijving
SafePlus is een innovatief en veelzijdig dispenser concept ontwik-
keld voor Vileda Professional Single Use microvezel reinigings-
doekjes - SafePlus MicronRoll. 

De SafePlus MicronRoll Maxi wordt gebruikt in combinatie met 
de SafePlus Dispenser Maxi. MicronRoll is een werkdoek voor 
éénmalig gebruik, anders gezegd Single Use, en bestaat uit een 
mix van ultradunne Pie32 microvezels en viscose. De doek heeft 
alle voordelen van microvezel maar is dankzij het viscosemateriaal 
iets dikker voor verbeterde absorptie en fijner “handgevoel”.De 
unieke Pie32 microvezels zorgen voor een superieur reinigingsre-
sultaat en een significante reductie van bacteriën en virussen op 
het schoongemaakte oppervlak. Zelfs met alleen water.
Een MicronRoll Maxi bestaat uit 120 microvezeldoeken op rol en 
verpakt in een hermetisch gesloten zakje met een beschrijfbaar 
registratie etiket en gebruiksinstructies. 

Toepassing
De SafePlus Maxi is inzetbaar bij een breed scala van toepassingen 
en er is rekening gehouden met de eisen en wensen van verschil-
lende doelgroepen. Met SafePlus kunnen de microvezeldoeken 
per rol of per stuk bevochtigd worden en naast het reinigen van 
oppervlakken zijn de disposable doeken in combinatie met een 
desinfectieproduct ook zeer geschikt voor desinfectie toepassin-
gen.

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

166910 SafePlus MicronRoll Maxi - 26 x 13,5 x 33 cm 1 6 166914
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SafePlus MicronRoll Maxi
Single Use microvezeldoeken
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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