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All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changerd 
without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our 
customers. In particular, product users shall not be released form their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the 
delivered goods under their specific conditions of use.  

Technische fiche 
 
PVAmicro 
 
1. Referentie product 

143585 PVAmicro blauw  
143586 PVAmicro rood 
143587 PVAmicro geel 
143588 PVAmicro groen 
 

2. Productcategorie 
Doeken en zemen – gebreide microvezeldoek met PVA coating 
 

3. Samenstelling 
Textiel  80% Polyester 
  20% Polyamide 
Coating 100% Polyvinyl alcohol 
 

4. Technische gegevens 
 Waarde Eenheid 

Gewicht per eenheid 245 g/m² 

Dikte 1,45 mm 

Absorberend vermogen  
(% totaal gewicht) 

550 % 

 

5. Eigenschappen 

Goede reinigingscapaciteiten dankzij microvezels. 
Goede absorptie dankzij PVA coating. 
Ideaal voor het streeploos reinigen van glanzende oppervlakken. 
Heel makkelijk uit te spoelen, doek blijft langer schoon. 
Kleurcodering maakt het navolgend van een standaard schoonmaakproces mogelijk, voor een betere hygiëne.  
Wassen 
Aanbevolen temperatuur: 60 graden. Gebruik van sterk alkalische producten en bleekmiddelen vermijden. 
Centrifugeren op laag niveau. 
Maximale wastemperatuur: 95 graden. 
Gebruik 
Voor gebruik met de sopmethode, ook geschikt voor de spraymethode. Nat of vochtig. 
Agressieve chemicaliën vermijden. 
 

6. Opslag, transport et afvalverwerking 
Stockeer de goederen in een koele en droge plaats. Vermijd direct contact met zonlicht. Product is niet onderworpen aan de 

Europese regulaties met betrekking tot het goederenvervoer van gevaarlijke stoffen of chemie. Afvalverwerking door storten of 

verbranden is mogelijk. Gelieve de lokale voorschriften te respecteren. 

 

7. Goedkeuring van de kwaliteit/conform aan de internationale standaarden  
Dit product werd geproduceerd volgens de strikte normen binnen het FHP kwaliteitssysteem. 
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