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För problem, skador eller ytterligare frågor kring rengöring, kontakta oss omedelbart. Antingen via telefon eller e-post till:
Tre Röda AB - Nooplis generalagent i Sverige

Telefon: 08-560 201 11, e-post: info@treroda.se
www.treroda.se
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Avlägsna.Spraya.
Med vårt rekommenderade rengöringsmedel 

Inspec N10 sprutar du ytan frikostigt och 
lämnar i en minut så att den kan mjuka upp 

den kvarhållna kontaminationen. 

Skrubba.
Med vår rekommenderade gummiskrapa 
Vikan (se nästa sida), trycker du hårt och 

skrubbar ytan fram och tillbaka. Detta kommer 
att frigöra den kvarhållna kontaminationen 

och frisätta den från mattytan.

1.  Dra med kraft längsmed ytans bredd.
2. Dra med kraft längsmed ytans längd.  

3. Dra frisatt kontaminering från ytan till ett och 
samma hörn på mattan, sug upp vätskan och 
släng. Se till att mattan är helt torr innan trafik 

tillåts passera över ytan igen. 

Att rengöra din Noopli-matta är enkelt.
Processen genomförs på några minuter.

Noopli är endast effektivt när den underhålls och hanteras korrekt. Denna process genomförs enkelt eftersom 
den kan integreras i befintlig SOP. Nooplis förmåga att fånga och behålla fysisk och mikrobiologisk 

kontaminering kan göra att mattytan ser smutsig ut mot slutet av dagen/skiftet (beroende på frekvensen och 
intensiteten av trafik som passerar över ytan). Detta belyser bara att Noopli fungerar som den ska.

Rengöringen är enkel: bara spraya, skrubba och avlägsna frigjorda föroreningar från ytan. 
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Kortfattad produktbeskrivning.

Vi rekommenderar användning av
rengöringsserien Vikan.

Vikanskrapan kommer i blått och är idealisk för att möjliggöra tillräckligt kraftfull skubbning av Noopli-
ytan. Vikan har en dubbelbladad gummiskrapa, som kan användas med alla Vikanhandtag. Kassetten kan 

enkelt tas bort för rengöring eller byte. Vi rekommenderar att kassetten byts ut var 2-3:e månad eller i 
enlighet med etablerade SOP:er.

Vikanhandtaget, skraphuvudet och kassetten kan beställas via Tre Röda AB om du vill få detta levererat 
med din beställning av Noopli-mattor.

Material skraphuvud: 

Material handtag: 

Material kassett:. 

Handtag Autoclave temp:

Huvud Autoclave temp: 

Monterad längd: 

Monterad bredd: 

Monterad nettovikt.:

Polypropylene and Cellular rubber. 80 0C. (max)

Anodised Aluminium and Polypropylene. 1420mm.

Polypropylene and Cellular rubber. 400mm.

121 0C (max). 0.69kg.

Fullständig produktspecifikation och produktdatablad finns tillgängligt på begäran. 
Tre Röda AB - Nooplis generalagent i Sverige

Telefon: 08-560 201 11, e-post: info@treroda.se
www.treroda.se




