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Microfiber klude
Varenr. 50017 / 50017-1, 50018, 50019

Microfiber klude er meget slidstærke og har høj  
absorberingsevne. Kludenes fibre er så findelte, at de kan 
opsuge og binde store mængder snavs og støv. 

EFFEKTIVE FIBRE
Microfiber klude er vævet af meget lange syntetiske fibre. 
Hver eneste fiber er spaltet og de mange mellemrum sikrer, 
at snavs, støv og bakterier indfanges. Til sammenligning 
skubber en almindelig rund fiber bare til snavset.

PERFEKT TIL RENGØRING OG POLERING

Ved brug af microfiber klude 
skal der anvendes arbejds-
handsker jf. Arbejdstilsynet.

Vaskes ved 60 0C med 
almindeligt vaskemiddel  
(pH 10,5 eller derunder).

Undgå brug af  
skyllemiddel
Kludens evne til at binde 
støv og snavs forringes ved 
brug af skyllemiddel. 

Skyllemiddel gør som 
bekendt tøjet blødt og 
modvirker statisk elektrici-
tet, men det er netop den 
statiske elektricitet, der er 
medvirkende til at give  
microfiber kluden sin  
specielle ”klæbe-effekt”.

Anbefaling
Til overflader som spejle, 
ruder, computerskærme og 
andre følsomme overflader 
anbefales at anvende Micro-
fiber klud FIN.

Bløde klude i forskellige 
vævninger til mange formål

Microfiber klude

• Microfiber klude binder snavs og støv  
med statisk elektricitet

• Opsuger vand op til 10 gange egen vægt

• Skånsom rengøring og polering 

Brugervejledning Produkter

 

Varenummer 50017 / 50017-1 50018  50019      
Produkt  Grov, blå / grøn Fin, blå   Ekstra grov, blå
  microfiber klud microfiber klud   microfiber klud
Vægt  50 g  36 g  55 g

Microfiber klude består af 80 % polyester og 20 % polyamid. Kludene måler 40 x 40 cm.  
Leveres i pose med 10 stk.  

Mcrofiber klud GROV, blå / grøn  
Groft vævet microfiber klud til allround rengøring og polering.  
God til aftørring og rengøring af vinyl og plast.  
Yderst velegnet til polering. Blød og skånsom. Anti-allergisk. 
 
2 farver gør det nemt at holde styr på hvilken klud der bruges til hvad.  
Fx grøn klud til rengøringsprodukteog blå klud til polering. 

Microfiber klud EKSTRA GROV, blå 
Groft vævet microfiber klud med ekstra lang luv til aftørring og polering.  
Den ekstra grove klud er meget blød og skånsom,  
men uden ”klæbe-effekt”.

Microfiber klud FIN, blå
Fint vævet microfiber klud til skånsom aftørring og polering.  
Anbefales til glas og vinduer. Blød og skånsom.
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