
Jonmaster Ultra Dry Mop – Mopa Seca

Características
 • Microfibras de elevada qualidade
 • Excelentes resultados de limpeza
 • Remoção efetiva de bactérias e esporos

Vantagens
 • Vida útil prolongada
 • Elevada eficiência e produtividade por m2
 • Higiene garantida

Descrição
A nova e melhorada mopa a seco premium é feita a 100% com 
ultra-microfibras. Os fios extra finos permitem à mopa recolher, 
significativamente, mais sujidade e partículas de pó do pavimento. 
Todas as mopas proporcionam um óptimo deslizamento no 
pavimento, bem como a recolha de sujidade, o que diminui a fadiga 
do operador ao mínimo melhorando o desempenho.
A Mopa Seca TASKI Jonmaster Ultra foi especialmente desenvolvida 
para limpar a seco áreas que são limpas com frequência e onde a 
lavagem a molhado pode ser substituida por limpeza a seco. 
 As mopas têm garantia de 800 ciclos de lavagem desde que 
sejam seguidas as instruções de uso e lavagem especificadas 
pela Diversey.

Instruções de utilização
A Mopa Seca TASKI Jonmaster Ultra deve ser sempre utilizada 
a seco, completamente sem água. Pressionar o suporte contra 
a mopa TASKI JM Ultra. O sistema de velcro cola imediatamente 
a mopa ao suporte. Começar por limpar ao longo do rodapé 
e depois trabalhar para dentro. Esfregar com movimentos 
circulares, sobrepondo-se para não deixar nenhuma área por limpar. 
Não levantar a mopa do pavimento enquando esfregar ou virar. 
Não pressionar a mopa contra o pavimento. Após o uso retirar a 
mopa do suporte e colocar no saco para lavar.

Instruções de lavagem
 • Pré-molhar ou enxaguar sempre a mopa sem detergente
 • Não lavar à máquina junto com outros têxteis
 • Não usar nenhum tipo de lixívia, amaciador ou produto alcalino 

de lavagem
 • Ter em atenção que temperaturas demasiado elevadas ou uma 

secagem exagerada provocam danos térmicos nas fibras



Jonmaster Ultra Dry Mop – Mopa Seca

Dados técnicos

Material da mopa 100% microfibra Cor Verde

Dimensões mopa 60 14 x 66 / 70 cm (mais ou menos 1 cm) Peso mopa 60 136.5 g ± 0,5 g

Dimensões mopa 40 14 x 46 / 50 (mais ou menos 1 cm) Peso mopa 40 95 g ± 0,5 g

Durabilidade Até 800 ciclos de lavagem

Produto Dimensão Embalagem

TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop 40 cm 10 un

TASKI Jonmaster Ultra Dry Mop 60 cm 10 un
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