
TASKI®  
MicroEasy 
Reinigingsdoeken

Eenvoudig en effectief in gebruik
Omschrijving
MicroEasy is een zachte en soepele microvezel reinigingsdoek, voor 
zowel vochtig als droog gebruik. Het is de perfecte doek voor de 
verwijdering van stof en vuil van alle oppervlakken. 

Belangrijkste eigenschappen
• Hoogwaardige microvezel
• Multi inzetbaar
• Compact formaat
• Ook ideaal op locaties waar geen wasgelegenheid aanwezig is

Voordelen
• Perfect streeploos reinigingsresultaat
• All-round toepasbaar
• Eenvoudig en effectief in gebruik
• Vier kleuren om kruisbesmetting te voorkomen

Perfect streeploos reinigingsresultaat
TASKI MicroEasy is gebaseerd op een nieuwe non-woven 
microvezeltechnologie. Dit resulteert in een doek die eenvoudig 
en flexibel in gebruik is. TASKI MicroEasy is geschikt voor droog, 
klamvochtig en nat reinigen van alle oppervlakten. Door deze 
eigenschappen is het een uitstekende doek voor stofwissen, 
vlekverwijdering en glasreiniging. De doek voor een snel en streeploos 
reinigingsresultaat!

All-round toepasbaar
TASKI MicroEasy wordt aanbevolen voor sproeireiniging. Maar, de doek is 
óók uitstekend geschikt voor de emmermethode en pre-wetten.

Eenvoudig en effectief in gebruik
De TASKI MicroEasy technologie resulteert in verlaagde wrijving, 
comfortabele grip en makkelijk uitwringen. Interieur- en sanitairreiniging 
zijn nog nooit zo eenvoudig geweest!

Vier kleuren om kruisbesmetting te voorkomen 
TASKI MicroEasy is verkrijgbaar in vier heldere kleuren, zodat de gebruiker 
snel kan identificeren voor welk applicatiegebied de doek inzetbaar is. Een 
ander voordeel is: het lage gewicht resulteert in minder waskosten.
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Technische gegevens

Kleur Rood, blauw, groen & geel Wassen machinaal wassen tot 95°C (max)

Samenstelling Polyester & Polyamide Drogen droogtrommelbestendig tot 60°C (max)

Afmeting 38 x 37 cm

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Omschrijving Kleur Verpakking Artikelnummer

TASKI MicroEasy Rood 5 stuks 7514574

TASKI MicroEasy Blauw 5 stuks 7514575

TASKI MicroEasy Geel 5 stuks 7514576

TASKI MicroEasy Groen 5 stuks 7514577
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TASKI® MicroEasy
Eenvoudig en effectief in gebruik
Wasvoorschriften voor een lange levensduur
• Was kleuren gescheiden
• Niet wassen met ander textiel
• Na het gebruik van chemie machinaal voorspoelen
• Vermijd het gebruik van wasverzachter, hoog alkalische producten en wasmiddel met bleekmiddel tijdens het wasproces
• Wassen of drogen op te hoge temperaturen zal de structuur van de doek beschadigen


