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Link do produktu: https://www.ecoworld24.com/mop-podlogowy-ultramikrowlokna-eco-world-x-2-szt-p-285.html

MOP PODŁOGOWY
ULTRAMIKROWŁÓKNA ECO
WORLD x 2 szt
Cena

99,90 zł

Cena poprzednia

159,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eco World

Opis produktu
Mop z ultra mikrofibry Eco World do czyszczenia na sucho i mokro ścian, podłóg i sufitów przy użyciu tylko wody. Bez potrzeby korzystania z
agresywnych środków chemicznych. DODAJ TYLKO WODĘ!

Jego niebywałe zalety docenią zwłaszcza posiadacze podłóg drewnianych i drewnopodobnych, typu "podłoga szwedzka", gdzie nie można używać dużej ilości wody.
Regulowany kij teleskopowy, pozwala w prosty sposób czyścić również ściany i sufity bez konieczności korzystania z drabiny.
Zastosowanie: drewno, terakota, marmur, linoleum, płytki pcv, oraz każdy inny rodzaj podłóg i ścian.
Uwaga, do ścian i sufitów, zaleca się używać oddzielny, dodatkowy wkład do mopa i nie używać go do podłóg.
Trwałość produktu min. 300 prań!
Sposób użycia: Suchym mopem usuwamy zanieczyszczenia takie jak kurz, sierść zwierząt, itp. Lekko wilgotny stosujemy do bardziej zabrudzonych powierzchni, w tym
również do usuwania starych zaschniętych plam np. po sokach, a także do plam tłustych .
Sposób pielęgnacji: Po użyciu mopa na sucho, wystarczy wytrząsnąć z wkładu mopa brud i kurz. Po użyciu na wilgotno, przepłukać wkład mopa w czystej wodzie.
Mocno zabrudzony wyprać ręcznie lub w pralce z dodatkiem delikatnego detergentu nez wybielaczy i zmiękczaczy w temp. do 90°C.

Jak działa ULTRA mikrowłókno Eco World?

ULTRA Mikrowłókno Eco World, to niezwykle cienkie, opracowane w nowoczesnej technologii włókno, o specjalnych właściwościach chłonących. Jest 200 razy cieńsze od
ludzkiego włosa, ale dzięki specjalnej budowie klinowej potrafi wchłonąć wiele więcej cząsteczek brudu niż jakiekolwiek inne włókno.

Kiedy ultra mikrowłókna są suche, przyciągają pył i kurz poprzez ładunki elektrostatyczne. Kiedy natomiast dodasz do nich odrobinę wody, wilgotne włókna rozbijają
cząsteczki brudu, jednocześnie zasysając je.
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Badania potwierdzają, że ultra mikrowłókno ułatwia i poprawia proces czyszczenia powierzchni oraz redukuje ilości bakterii i brudu, zapewniając większe
bezpieczeństwo dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich. W praktyce oznacza to redukcję zużycia środków chemicznych używanych do czyszczenia o 70-80%, a także
obniżenie nakładów pracy o blisko 50%!

Dzięki ultra mikrowłóknom możesz wyczyścić każdą powierzchnię znacznie skuteczniej, niż robisz to na co dzień używając chemikaliów! Ta zaawansowana technologia
pozwoli Ci zachować doskonałą czystość w domu, zadbać o zdrowie Twoje i Twoich bliskich a także zaoszczędzić pieniądze wydawane do tej pory na niepotrzebne środki
chemiczne!

Produkty z ultra mikrofibry Eco World są inwestycją na wiele lat. Odpowiednio pielęgnowane moga Ci służyć nawet 3-4 lata.
Każdy produkt z ultra mikrowłókna Eco World objęty jest 30 dniową gwarancją zwrotu pieniędzy jeżeli nie będziesz z niego zadowolony/a.
Objęty jest równiez 12 miesięczną gwarancją jakości. Cokolwiek wydarzy się z Towim produktem w tym okresie, wymienimy Ci go na nowy.

Produkt idealny dla alergików!
Uwaga. Produkty w cenie promocyjnej nie łączą się z innymi promocjami.

ZAPRASZAMY OSOBY I FIRMY ZAINTERESOWANE DYSTRYBUCJĄNASZYCH PRODUKTÓW
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