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Сухе Вологе Мокре

14824(14940) Basic 40 cm Пе/Бав - +/- + Гладкий ПВХ, лінолеум, пофарбована дерев'яна підлога, 
мармурова крошка, полірованний бетон.

Мармур, граніт, глянцева плитка, керамограніт, гумова 
підлога, шершава безпечна плитка, паркет, ламінат, 

структурировані поверхні з будь-яких матеріалів.
40-95°С 300

14384 Classic 40 cm Бав/Пе - +/- +
Гладкий ПВХ, лінолеум, пофарбована дерев'яна підлога, 
мармурова крошка, полірованний бетон. Мийка з високою 

кількістю деззасобів.

Мармур, граніт, глянцева плитка, керамограніт, гумова 
підлога, шершава безпечна плитка, паркет, ламінат, 

структурировані поверхні з будь-яких матеріалів.
40-95°С 400

14084(14944) Tronic 40 cm Пе/Бав/Мв + + + Сухе, вологе та мокре прибирання будь-яких гладких та 
структурованих поверхонь. 

Шершава керамічна плитка та гумові покриття. Безпечна 
плитка для кухонь та санвузлів. ПВХ покритя в ліфтах та 

на промислових об'єктах, яке не ковзає.
40-95°С 500

14474..85 White Magic 40 cm Пе/Мв + + +
Глянцева плитка, мармур, граніт, паркет, ламінат, 
керамограніт, рельєфні та структуровані поверхні, 

лінолеум, ПВХ, мармурова крошка, полірований бетон.

Шершава керамічна плитка та гумові покриття. Безпечна 
плитка для кухонь та санвузлів. ПВХ покритя в ліфтах та 

на промислових об'єктах, яке не ковзає.
40-95°С 600

14484 Ceran 40 cm Пе/Мв + - - Сухе прибирання будь-яких глянцевих та структурованих 
поверхонь.

Шершава керамічна плитка та гумові покриття. Безпечна 
плитка для кухонь та санвузлів. ПВХ покритя в ліфтах та 

на промислових об'єктах, яке не ковзає.
40-95°С 700

1444885 Brush 40 cm Пе/Па/Мв - +/- +
Шершава керамічна плитка та гумові підлоги. Безпечна 

плитка для кухонь та санвузлів. ПВХ покритя в ліфтах та 
на промислових об'єктах, яке не ковзає.

Паркет, ламінат, лінолеум. Інші чутливі покриття, які 
пожна пошкодити. 40-95°С

в залежності від 
поверхонь до 600

14434(82,84) Blue 40 cm щіточний 
матеріал - - +

Шершава керамічна плитка та гумові підлоги. Безпечна 
плитка для кухонь и санвузлів. ПВХ покритя в ліфтах та 

на промислових об'єктах, яке не ковзає. Відмив сильного 
бруду на структурованій плитці.

Паркет, ламінат, лінолеум. Інші чутливі покриття, які 
пожна пошкодити. 40-95°С

в залежності від 
поверхонь

14340 Antibak 40 cm Бав/Вск/Пе - +/- +
Гладкий ПВХ, лінолеум, пофарбована дерев'яна підлога, 
мармурова крошка, полірованний бетон. Мийка з високою 
кількістю деззасобів. Завдяки іонам срібла стримує рост 

мікроорганізмів у своїх волокнах упродовж 72 годин.

Мармур, граніт, глянцева плитка, керамограніт, гумова 
підлога, шершава безпечна плитка, паркет, ламінат, 

структурировані поверхні з будь-яких матеріалів.
40-95°С 600

Прання

Термін 
користування, в 

кількості процесів 
прання

Види мопів, та рекомендації щодо їх використання

Терміни використання вказані за умови роботи за технологією Попередньо Підготовлених Мопів або використання мопів на 20 м² з подальшим пранням в пральній машині.

Арт Назва Фото Матеріал

Прибирання

Використовувати Не використовувати


