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OPTIFIBER OMNI WERKDOEK 
UNIVERSELE MICROFIBER WERKDOEK 
 
Beschrijving:  
OPTIFIBER OMNI WERKDOEK is een hoogwaardige duurzame microfiber werkdoek voor een breed scala aan 
toepassingen. 
 
Eigenschappen: 
De OPTIFIBER OMNI WERKDOEK is de perfecte doek voor nagenoeg alle reinigingstaken. De speciale vezel met 
capillaire werking zorgt voor een optimaal mechanisch reinigingseffect. Door de sterke gebreide structuur met langere 
vezels reinigt de doek ook in kieren en hollingen en kan het losgemaakte vuil goed worden opgenomen en 
getransporteerd. De microvezels van de OPTIFIBER OMNI WERKDOEK werkdoeken zijn bij de productie mechanisch 
gesplitst. Doordat hiervoor geen vervuilende en schadelijke chemicaliën worden gebruikt wordt het milieu gespaard 
en ontstaat er geen beschadiging aan de vezels waardoor de doek extreem lang meegaat. OPTIFIBER OMNI 
WERKDOEK behoort daarmee tot de meest duurzame reinigingsdoeken. De doek is 100% veilig voor het milieu, bevat 
geen gevaarlijke componenten, is gebruiksvriendelijk en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor 
regelmatig gebruik. 
   
Gebruiksinstructie: 
Gebruik de OPTIFIBER OMNI WERKDOEK klamvochtig in combinatie met duurzame HYGENIQ reinigingsmiddelen en 
onderhoudsproducten. Tussendoor en na gebruik kan de doek in schoon water worden uitgespoeld. Bij een vervuilde 
of verzadigde doek machinaal worden gewassen of gespoeld met FIBERCLEAN+ E.60 microvezelspoelmiddel. Voor een 
optimale levensduur adviseren wij het gebruik van een OPTIFIBER Laundrynet. Geen wasverzachter en bleekmiddel 
gebruiken en geen wasdroger toepassen. 
 
Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier. 

• 100% veilig op alle materialen en oppervlakken. 

• Pluisarme vezels. 

• Extreem duurzame microvezel, tot 500 wasbeurten. 

• Hoge reinigingskracht door mechanical split microfiber. 
 
Innovatieve duurzame technologie:  
OPTIFIBER OMNI WERKDOEK is gebaseerd op innovatieve duurzame technologie. Al onze producten worden 
ontwikkeld conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
 
Verpakking: 

• 1 x 5 st. Rood  Art.code: W581112 

• 1 x 5 st. Blauw Art.code: W581212 
    
Technische informatie: 

• Afmeting: 40 x 40 cm. 

• Samenstelling: 70% polyester / 30% polyamide 
 
Transport, hantering en opslag: 
Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 


