Suporte
UltraFlex Duo

Área de aplicação
Coloque uma mopa limpa no suporte:
Quando o suporte estiver fechado, puxe a lingueta para cima
para a abrir (ambos os lados do suporte cairão).
Retire uma mopa da caixa com as bandas de fixação.
Coloque uma mopa no chão com as bandas de fixação viradas
para cima.
Coloque o suporte na mopa e empurre para baixo de modo a
que o suporte deslize por baixo das bandas de fixação.

Retire uma mopa usada sem tocá-la:
Segure a pega e coloque a mopa usada no recipiente de limpeza.
Puxe a lingueta para cima para a abrir e a mopa cai no saco.
Para a remoção controlada da mopa, pode utilizar o cabo da mopa
incorporada e baixá-la lentamente até ao saco de roupa suja.

Descrição do produto
O UltraFlex Duo é um sistema flexível de limpeza dupla face, fácil,
projetado para aumentar a velocidade de limpeza, higiene e com uma
excelente relação preço/desempenho.
O processo de colocação da mopa é simples, basta puxar a língua para
abrir o suporte e deslizar sem esforço para dentro das bandas de
fixação da mopa. Para fechar o suporte, tem de pressionar os dois
lados até ouvir um clique e está pronto para limpar.
A remoção "mãos-livres" higiénica das mopas usadas sem tocá-las é
igualmente fácil, basta segurar o suporte acima do saco e puxar a
língua para abrir o suporte e remover a mopa.
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Descrição
Suporte UltraFlex Duo

Benefícios para o utilizador
40 cm.
Fácil colocação da mopa do chão.
Separador de abertura e extração da mopa.
Compatível com todas as mopas duplas do Sistema UltraFlex Duo.
Dados técnicos
Peças plásticas: Polipropileno
Separador: termoplástico vulcanizado (POS)
Peças metálicas: aço inoxidável
Mas: 505 gr
Dimensões: 40 cm x 12 cm (fechado)
Garantia da Qualidade / Cumprimento das Normas
Internacionais
Este produto está em conformidade com os nossos padrões internos
de qualidade e regulamentos externos.

Armazenamento, eliminação e fim de vida
Mantenha os produtos paletizados num local frio e seco. Evite a
exposição à luz solar direta. O produto não está sujeito às normas de
transporte de substâncias ou produtos químicos perigosos. É possível
eliminá-los por aterro ou incineração. Respeite os regulamentos locais.

Medidas (cm)
40x12
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