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Voordelen 
 Uitstekende reinigingsprestatie dankzij de microvezels
 Bevochtigen met water is een veel gevallen voldoende.   

 Bespaart reinigingsproduct
 Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
 Lage aanschafkosten waardoor inzetbaar als semi-disposable   

 doek 
 Geen waslogistiek en geen waskosten
 Praktisch formaat, gering materiaalverlies bij semi-disposable   

 inzet
 Handige dispenserdoos met grote opening en zichtbaar   

 vulniveau
 Ultrasoon gesneden randen, rafelt niet
 Indien gewenst ca. 20 x wasbaar

 
Technische specificaties

 Samenstelling: 100% gebreide microvezel (80% polyester,   
 20% polyamide)

 Gewicht: 140 g/m² (12g per doek) 
 Formaat: 30 x 30 cm
 Dikte: 1,3 mm  
 Water absorptie droog: 400 %
 Wasadvies: aanbevolen 60°C, maximum 95°C,  

 gebruik geen wasverzachter
 Levensduur: 2 weken – 20 wasbeurten 

Productomschrijving
De MicroTuff Easy is een 100% microvezel doek die door zijn 

lage aanschafwaarde als semi-disposable doek gebruikt kan wor-
den. De doek heeft de optimale reinigingskwaliteit van microvezel, 
is zacht, heeft volume en ligt lekker in de hand. Een volwaardige 
reinigingsdoek, die hardnekking vuil verwijdert en met een prak-
tisch formaat. Daardoor is de prijs-kwaliteitverhouding meer dan 
goed. MicroTuff Easy doeken zijn ultrasoon gesneden waardoor de 
doek niet rafelt.  

De MicroTuff Easy doek is specifiek ontwikkeld voor objecten 
waarbij wassen niet mogelijk is of hoge kosten met zich mee-
brengt. De doek kan één tot twee weken gebruikt worden. Daarna 
wordt de doek weggegooid. Daarmee voorkomt u kostbare 
waslogistiek en bespaart u kosten. Door het uitgekiende formaat 
van 30 x 30 werkt de doek prettig en is de hoeveelheid materiaal 
dat u aan het einde van de levenscyclus weggooit beperkt. Kan er 
eventueel wel gewassen worden, dan is het aantal wascycli ca. 20. 

De nieuwe Vileda Professional MicroTuff Easy wordt geleverd 
in een praktische dispenserdoos. Daardoor blijven de doeken 
netjes opgeslagen, raken ze niet verloren en blijven schoon. De 
voor-geperforeerde opening is eenvoudig verwijderbaar. Doordat 
de opening  breed is kunnen de doeken eenvoudig uit de doos 
gepakt worden. De opening loopt door aan de zijkant van de doos 
waardoor het vulniveau goed zichtbaar is.

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

162718 MicroTuff Easy blauw 30 x 30 cm 50 4 162719

162720 MicroTuff Easy rood 30 x 30 cm 50 4 162721

MicroTuff Easy
Semi-disposable gebreide microvezeldoek 140 g/m²
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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