System
Korzystanie
EASYzSCRUB
systemu EASY TRAP

Rozwiązania w zakresie czyszczenia podłóg
Nape³nianie aplikatora
1. Zdejmij korek aplikatora z górnej czêœci trzonka, delikatnie wypychaj¹c przycisk dozuj¹cy.
2. Otwórz odpowietrzenie i odkrêæ kranik kanistra, aby nape³niæ trzonek mopa.
3. Podstaw otwarty koniec trzonka pod kranik kanistra.
4. Przy nape³nianiu kontroluj poziom p³ynu w trzonku.

5. Gdy poziom p³ynu bêdzie widoczny na wskaŸniku, zakrêæ kurek zbiornika.
6. Zamknij trzonek oraz odpowietrzenie.

Łatwe sprzątanie

Sposób u¿ycia
1. Po³ó¿ mop na pod³odze.

2. W celu z³¹czenia systemu ustaw trzonek pionowo i dociœnij uchwyt do mopa.

3. Ustaw mop w takim po³o¿eniu aby czerwona strza³ka by³a na spodzie trzonka.

4. Naciskaj przycisk dozuj¹cy na górze trzonka, a¿ na pod³odze pojawi siê œrodek czyszcz¹cy.
5. RozprowadŸ rozlany p³yn przy u¿yciu mopa.
6. Rozpocznij czyszczenie pod³ogi.

UWAGA: Mop nie s³u¿y do czyszczenia powierzchni pionowych, np. œcian, sufitów.

Przechowywanie
1. Brudny mop zdejmij z uchwytu i w³ó¿ do pralki.

2. Za³ó¿ nowy mop i nape³nij trzonek œrodkiem czyszcz¹cym.

3. Zmieniaj mop w ka¿dym pomieszczeniu lub zgodnie ze standardami Twojej firmy.

4. Po zakoñczeniu pracy opró¿nij trzonek z p³ynu, nape³nij wod¹ i dok³adnie wyp³ucz.
5. Nie zak³adaj korka aplikatora. Powieœ trzonek otworem w dó³ aby wysech³.

Sk³adniki systemu
• Zestaw 3M Easy Scrub
1 trzonek

1 uchwyt z rzepem

3M Poland Sp. z o.o.
Dzia³ Systemów Utrzymania
i Zabezpieczania Budynków
Al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.: 0-22 739-60-00
fax.: 0-22 739-60-03
www.3m.pl

• Mopy z mikrow³ókna 3M
127 mm x 457 mm
50 mopów/karton

• Kanister do nape³niania
zbiornik o poj. 10 L

4 szt. w kartonie

Lokalny dystrybutor 3M:

Easy Trap

Easy Scrub

Easy Shine

System czyszczenia
na mokro Easy Scrub

Zastosowanie systemu EASY SCRUB
Nowy system do czyszczenia na mokro pozwala oszczêdziæ
czas i pieni¹dze. Pracownicy bêd¹ dzia³aæ szybciej i dyskretnie.
System eliminuje koniecznoœæ korzystania z wiader i wózków.

CZYSZCZENIE
Oto najbardziej efektywny system czyszczenia
na mokro dostêpny na rynku
• Ergonomiczny i porêczny
• Czysta pod³oga ka¿dego dnia

Gdzie mo¿na go wykorzystaæ?

• Prosta obs³uga systemu
• Innowacyjny system bez korzystania z wiader i wózków
• Mo¿na stosowaæ z ka¿dym œrodkiem czyszcz¹cym

• Doskonale sprawdza siê na ma³ych powierzchniach:

Wejœcia
do budynków

Restauracje
i sto³ówki

Biura
£atwoœæ u¿ycia
- jedno wciœniêcie dozuje
œrodek czyszcz¹cy

Wykorzystanie dwóch
rodzajów mikrow³ókna
zmniejsza tarcie i zwiêksza
skutecznoœæ czyszczenia

Zbiornik
o poj. 10 L

Oœrodki zdrowia

• Czyszczenie na mokro

Obiekty sportowe

• Odporny na chlorowan¹ wodê
• Mo¿na go praæ 500 razy
w temperaturze do 95oC

£azienki

Wewnêtrzny zbiornik,
którego pojemnoœæ
2
wystarcza na 60 m

Wygoda - wyraŸny
wskaŸnik poziomu
œrodka czyszcz¹cego

Brak smug i równomierne
czyszczenie powierzchni
dziêki dwóm rodzajom mikrow³ókna

