
Lämplig för att typer av golv
LOBAHOME SprayMop Set är en praktisk mopp 
med inbyggt spraysystem som särskilt utve-
cklats för att rengöra parkettgolv,  hårdträgolv 
och golvbeläggning med kork. SprayMop Set 
är ett återanvändbart hjälpmedel som 
 säkerställer snabb och enkel rengöring. 

SprayMop Set 
Snabb och enkel 
 rengöring med 
 enastående resultat



Användningsområden

Komplett innehåll

1. Plug-in

2. Moppfäste

4. Sätt in behållaren

3. Fyll på behållaren

Kännetecken

SprayMop Set anvisningar

Utvecklad för att rengöra alla typer av golv och 
 särskilt lämplig för parkettgolv, hårdträgolv och 
golvbeläggning med kork

A. Övre handtag
B. LOBAHOME refill
C. Nedre handtag
D.  Behållare som 

kan återfyllas
E. Mopphuvud
F. Tvättbar mikrofibermopp
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Rikta in flikarna på det övre och nedre handtagets skaft. 
Tryck ihop dem för att låsa skaften.

Fäst den tvättbara mikrofibermoppen längst ned på mopphuvudet 
med hjälp av kardborrefästen för att hålla moppen på plats.

Vänd den påfyllningsbara behållaren upp och ned och kläm fast den 
på det nedre handtagets behållarfäste. Säkerställ att behållarens 
 platta sida är vänd bort från skaftet.

Skruva loss behållarens lock och fyll på med 
LOBA Refill-rengöringsvätska.

• Praktisk mikrofibermopp med inbyggt spraysystem
• Snabb och enkel rengöring 
• Snabbt är klar för användning
• Ingen mer överflödig vätska på golvet
•  Kostnadseffektiv och miljövänlig på grund av det 

koncentrerade rengöringsmedel som används



Refi ll

ParkettRefresh+ & ElasticRefresh+

Moppkåpa

Användning

Produkter för din SprayMop Set

Ytterligare produkter för 
djupvård och skydd

1 behållare på 250 ml
späds ut till 4 l
rengöringsmedel. 
Även tillgänglig 
som bordsställ – 
12 x refill 250 ml.

Mikrofibermopp
för LOBAHOME
SprayMop Set 
och mopp.
Tvättbar vid 60°C.

Tryck på spaken på den övre änden av SprayMop för att påbörja 
 rengöringen. På så sätt sprayas rengöringsvätska på golvet. 
Upprepa proceduren tills det finns tillräckligt med vätska för att 
rengöra golvet. Börja sedan att rengöra. Mikrofibermoppen är 
lätt att ta bort, tvätta och byta ut!

Hur ofta ditt trägolv behöver moppas beror på graden av slitage 
och nedsmutsning. Vi rekommenderar SprayMop Set för 
återkommande regöring. 

Golvvårdslösningar som skyddar mot slitage 
och fukt. Använd golvvårdslösningen med 
vattenför behandlingar med kortare verkan.
Använd golvvårdslösningeni koncentrerad 
form för långtidsverkan.

Dessa produkter kan inte användas 
tillsammans med SprayMop Set.



•  Använd lämpliga mattor vid alla yttre ingångar. 
Det är optimalt med dörrmattor på utsidan och 
entrémattor på insidan.

•  Torka eller dammsug regelbundet för att 
 avlägsna smuts och damm.

•  Använd golvskydd på dina möbler för att 
 skydda trägolvets behandlade ytor.

• Utför en intensiv behandling en gång per år.

•  Använd endast rekommenderade LOBA-rengö-
ringsmedel och skötselprodukter för att vårda 
dina golv, eftersom olämpliga eller aggressiva 
rengöringsmedel kan försämra golvets 
 utseende eller förkorta golvets livslängd.

•  Kontakta omgående en LOBA-hantverkare eller 
vår kundsupport om du har kraftigt slitna eller 
skadade golv. Vi ger dig gärna goda råd. 

LOBA GmbH & Co. KG  |  Leonberger Str. 56 - 62  |  71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 - 0  |  Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de  |  shop.loba.de/LOBAHOME

Våra tips för ett golv 
som håller länge:


