REFLEX S PAD
Gör skillnad med REFLEX:
Enastående prestanda och mångsidighet:
Djuprengöring. Multifunktionell och ergonomisk.
Klimat & miljövänligt:
Mindre vatten och kemikalier. Restfri rengöring.
Förbättrar rengöringsekonomin:
Sparar tid och utrymme och minskar de totala kostnaderna.
Produktkod:

Färg:

Mått:

10-0350-2

blå

15 x 18 cm

REFLEX S PAD, Slipmjuk, för flergångsbruk, 32 g/st.

10-0354-2

röd

15 x 18 cm

REFLEX S PAD, Slipmjuk, för flergångsbruk, 32 g/st.

Förpackning:

5 st. per paket

Användningområden:

REFLEX S PAD är utformad för hårda, keramiska och kromytor för hygieniska
rengöringsresultat: t.ex. toaletter, badkar och handfat på sjukvård, plantskolor,
skolor, universitet, kontor och allmänhet, gästfrihet och bostadshus. Ytor vid
idrottsanläggningar, livsmedelsindustri, omklädningsrum etc. som ersättning för
slipande svampar.
Vård &
omsorg

Så här
använder du
systemet:

40 st. x 5-pack per transportlåda

Offentliga platser
& allmänna lokaler

Livsmedelsindustrin
& besöksnäring

REFLEX S PAD är dubbelsidig med vävt blockmönster som kombinerar PET-film och
Ultra Microfiber-struktur som tar bort fett, kalk och annan envis smuts från ytan.
Testa ytan före använding att ytan är lämplig för rengöring med mikrofiber.
Polykarbonatytor ska inte rengöras med mikrofiber.

PREPARERING:
REFLEX S PAD kan förberedas / prepareras med rent kranvatten eller behandlat
vatten. Valfritt: Kemikalier som är lämpliga för UMF (UltraMikroFiber) kan spädas ut
enligt tillverkarens instruktioner.
PREPARERA S PADS PÅ VAGNEN:
1. Sätt S PADS i en behållare, t.ex. 6 l rektangel hink eller låda med lock.
2. Häll önskad vätska lika över dynorna i behållaren.
3. Låt stå en stund med stängt lock. Redo att rengöra!
SPRUTMETOD:
Spraya direkt på ytan som ska rengöras och torka av det sprutade området med
S PAD. Alternativt spraya på dynan och börja torka.
OM DOSERING:
Undvik överdosering oavsett vilken vätska du använder.
Vissa kemikalier kan skada användare, material och miljö.
Beroende på ytförhållanden preparera med 5-50 ml vätska per S PAD.
Rekola stöder RFC (restfri rengöring).
Rekola ingår i en grupp tillverkare som är fast beslutna att eliminera
avlagringar av smuts och kemikalier som kan skada människors hälsa.
REFLEX produkter är utformade för att minska och ta bort avlagringar som motstår
traditionella rengöringsmetoder.
Kontakta Rekola för mer information.

REKOLA TROLLEY SYSTEMS, Rutintie 3, FI-04600 Mäntsälä, FINLAND
tel. +358 19 687 35 16 fax. +358 19 687 35 18 http://www.rekola.com

Underhåll
Tvätt:

Förskölj två gånger kallt så att alla rengöringskemikalier avlägsnas.
Huvudprogram för syntetiska fibrer vid 60°C eller lägre föredras.
Skölj två gånger vid 40°C att alla tvättmedel har tagits bort.
Justera temperaturer och vattenvolymer därefter.
Maskintrumman kan fyllas med S PADS upp till 60% belastning.
Vid torkning använd torktumling vid 40°C.
Använd inte blekmedel eller sköljmedel.
Låg vattennivå vid bearbetning eller överbelastning av tvättmaskinen (max 50%
av dörrfönstret) kan orsaka irreversibla skador på dynorna.

Desinfektion:

Icke-blekande desinfektionsmedel* tvättmedel och autoklavering kan användas
om det behövs. *t.ex. peroxidbaserad; detta kan påverka färger

Slitstyrka:

500 tvättcykler vid 60°C eller 200 tvättcykler vid 85°C. Grovt slipande
ytor och intensiv gnidning av öppna strukturer som avlopp kan minska
livslängdsförväntningarna.

Komponenter
Tyg:

50% uppdelad Ultramikrofiber / 50% PET-film; 90% PES, 10% PA. UMF F=0,154
Dtex. Inuti 2 lager med 100% UMF; 80% PES, 20% PA.

Kantning:

Sömmar 100% PES.

Egenskaper
Krympning:

SGS testades <6% enligt rekommenderade tvättinstruktioner. Krympning kan
orsaka lätt deformation, vilket inte påverkar funktionaliteten.

Rekommenderat > 3-4

Färgbeständighet:

4-5

Nötning:

Den skavning som genereras under användning, rekommenderas inte att
användas på mjukare materialytor.
Keramikplatta SF 11
Damm A23
Fuktig
93% Rekommenderat > 70

Weber & Leucht
S301/1.3 smutsavlägsnande:

PVC yta PL-03

Damm A23

Fuktig

87%

Keramikplatta SF 11
PVC yta PL-03

Lerig smuts A05
Lerig smuts A05

Fuktig
Fuktig

100%
100%

Rekommenderat > 70
Rekommenderat > 70
Rekommenderat > 70

Bakterie
minskning:

E-coli 99,89% log >2,96
S. aureus 99,31% log 2,16

Återvinning:

REFLEX S PADS är gjorda av syntetiska material: de kan användas i
återvinningsprogram; eller alternativt, på grund av deras höga energivärde och
andra utsläpp än koldioxid och vatten, kan de kasseras säkert med kontrollerade
energiförsörjningsprogram.

Garanti
500 användningar och tvättar enligt producentens riktlinjer vid 60°C, under allmänna
hygienrengöringsförhållanden på en underhållen yta. Utökad användning kan uppnås om optimala
tvätt- och rengöringsförhållanden beaktas.
Kontakta OrboTech Sweden Ab för instruktioner och detaljer.
Ansvarsfrihetsklausul: Den här versionen är en översättning från den ursprungliga engelska versionen och är
endast till för information. Vid konflikter är den ursprungliga versionen den enda korrekta. Tillverkaren
förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande.

REKOLA TROLLEY SYSTEMS, Rutintie 3, FI-04600 Mäntsälä, FINLAND
tel. +358 19 687 35 16 fax. +358 19 687 35 18 http://www.rekola.com

