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nowoczesny  design
modern design
najwyższej jakości tworzywa sztuczne
the highest quality raw materials

uchylna pokrywa
moving lid

możliwość zastosowania dwóch 
pojemników DEZO

possibility of using two DEZO box

możliwość zastosowania dodatkowych 
koszyków bocznych
possibility of using an additional side baskets

odbojniki na narożach korpusu
bumpers on the corners of the trolley 

szczelna transparentna pokrywa z uszczelką
tight, transparent lid with gasket

tabliczka informacyjna
information plate

możliwość zastosowania zatrzasków 
w czterech wersjach kolorystycznych
possibility of applying latches 
in four colors

możliwość stabilnego układania 
pojemników jednego na drugim
possibility of stable layering DEZO 
boxes one on top of the another

pojemność: 
ok. 12 mopów bawełnianych 50 cm 

lub ok. 15 mopów bawełnianych 40 cm
capacity: 

circa 12 pcs – 50 cm cotton mops 
or circa 15 pcs – 40 cm cotton mops

ZATR-0037  ZATR-0042  ZATR-0043  ZATR-0044

Zalety wózków TSMD  |  The advantages of TSMD trolleys

Pojemnik na mopy DEZO  |  Mop box DEZO



Uwagi  |  Remarks
·  w zależności od rodzaju cieczy i typu mopa podane powyżej czasy i ilości roztworu roboczego mogą się różnić
·  mopy można również układać na leżąco, jednak wydłuża to czas ich nasączenia
·  powyższa instrukcja przewiduje zastosowanie mopów płaskich kieszeniowych 40 cm MOP-0003.

·  above time and quantities of fluid can be different and depend on type of fluid and mops
·  mops can be lied down however such way prolong the time of mops impregnation
·  above instruction is applied to use pocket mops 40 cm MOP-0003.

1. Przed przystąpieniem do użytkowania nowe mopy należy odpowiednio przygotować: 
·  wyprać (ponieważ bawełna jest zaimpregnowana i nie chłonie odpowiednio cieczy), 
·  odciąć trzy taśmy, pozostawiając jedną z odpowiednim kolorem oznaczającym przeznaczenie.
1. New mops should  be properly prepared before using:
·  wash (because cotton is impregnated and not absorb enough fluid),
·  cut 3 strips, leave one with suitable color marked purpose.

2. Do czystego pojemnika należy wlać ok. 3l 
roztworu. Następnie ułożyć 15 szt. mopów (40 
cm) złożonych w pół, bokiem, jeden przy drugim.
2. Fill 3 l of fluid into the clean box. 
Put 15 pcs of mops (40 cm) folded in a half, 
side by side.

3. Pojemnik z mopami zamknąć szczelnie 
i podnieść.
3. Close mop box tightly.

4. Odwrócić pojemnik na ok. 10 sekund.
4. Put upside down the mop box complete for 10 second.

5. Tak przygotowany pojemnik odłożyć na ok. 30 min w celu prawidłowego nasączenia mopów 
cieczą.
5. Leave the mop box complete for 30 minutes to saturate mops with fluid.

Instrukcja przygotowania do pracy  |  The instruction of preparation
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