
26 ICA-KURIREN 16/05

test mirakelmoppar

Frida

Jula

139 kr

3

Teleskopskaft, dubbelsidig

mopp.

Kron

Coop

165 kr”

4

Inget teleskopskaft.

Maria

Microallmopp

Hemköp

179 kr

5

Teleskopskaft.

Maria

Micromopp

Vi

197 kr

4

Teleskopskaft, öglad 

garnkant.

Skona

Ica Maxi

179 kr

3

Teleskopskaft, skönt

skumgummigrepp på

skaftet.

modell & märke 

inköpsställe 

cirkapris 

betyg

dammupptagning¡ 

kort om 

Smart

Prisxtra

159 kr

3

Teleskopskaft. Kanterna

utrustade med gummi-

raka och skrubb.

Tre i en

Rusta

49 kr

2¥

Kort teleskopskaft, ingår

mopp, skrubbmopp och

engångsdukar (fem

stycken).

Vileda

AttrActive kit

Hemköp

125 kr

3

Kort teleskopskaft, system

med engångsdukar

(fem stycken). Litet

mopphuvud kan försämra

åtkomligheten.

Vileda

Ultramax

Hemköp

189 kr

5

Teleskopskaft,

mekanism för urvridning

utan att använda hän-

derna, hårda tryckknap-

par – svårt ta bort mopp.

Åhléns

Åhléns

196 kr

4

Teleskopskaft.

modell & märke 

inköpsställe 

cirkapris 

betyg

dammupptagning¡ 

kort om 

SÄMST BRA

BÄST

Anette Sievers
anette.sievers@formapg.se

Det är en ren glädje att

städa med mikromopp.

Vi lät testinstitutet 

SP prova tio fuktade

moppar. De flesta fick

bra betyg, men det finns

skillnader.

BÄST ÄR MARIA Microallmopp.
Den har högsta betyg för damm-
upptagning. Moppen är dessutom
rejält tilltagen och försedd med
kardborreband för lätt montering.

Även Vileda Ultramax har 5 för
dammupptagning, men själva mop-
pen är mindre. Dessutom är mop-
pen fäst vid mopphuvudet med
tryckknappar, som är svåra att
knäppa loss. Modellen bygger vis-
serligen på en urvridningsmeka-
nism, för att användaren ska slippa
komma i kontakt med den våta
moppen. Men tekniken verkar mer

krånglig än nödvändig. Det är an-
tagligen också svårt att få moppen
lika torr i en urvridare som om man
vrider ur moppen för hand, men
detta har vi inte låtit testa.

SP, Sveriges Provnings- och Forsk-
ningsinstitut testade de tio mop-
parna lätt fuktade med vatten från
en sprejflaska. Det är också ett bra
sätt att använda mopparna på
hemma. Rengöringsmedel behövs
sällan när man använder moderna
mikrofiber. Bara om golvet är hårt
smutsat kan det behövas lite såpa el-
ler diskmedel i vattnet.

Städarens bästa vän



¡ Betyg 1–5, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Skala för dammreduktionsförmåga

i procent. Efter ett drag med moppen:

mindre än 17 procent = 1

18–22 procent = 2

23–27 procent = 3

28–32 procent = 4

mer än 33 procent = 5
” Mopp och skaft säljs separat, för 139 kronor respektive 

26 kronor.
¥ Testet avser den vanliga moppen, lätt fuktad.

Mopparna är inköpta i Stockholmsområdet mars 2005.

De moppar vi testade går att an-
vända både torra och fuktiga. En
torr mopp drar till sig damm ge-
nom statisk elektricitet, men för att
få bort fläckar krävs att moppen
fuktas. Då verkar kapillärkrafterna
och drar upp smutsen i fibrerna,
ungefär på samma sätt som en växt
drar upp vatten.

EN AV DE TESTADE mopparna är
konstruerad för engångsdukar, Vi-
leda Attractive kit. Även i modellen
Tre i en ingår engångsdukar, men
vi lät enbart testa flergångsmoppen.

Den billiga moppen, bara 49 kro-
nor, hade sämst dammupptagning
av de testade mopparna. Prisspan-
net är annars inte så stort.

På marknaden finns även våt-
moppar, svabbar gjorda av garn el-
ler viskos. De ingår inte i vårt test,
men ett tidigare utfört test av tid-
ningen Vår bostad visar att de inte
kan mäta sig med de moderna våt-
/torrmopparna. 1

Så här testade vi  mopparna
Mopparna testades av SP, Sveriges Provnings- och

Forskningsinstitut på en obehandlad rosa plastmatta

typ Tarkett Eminent. Golvet smutsades ner med en

blandning av sand, Arizona coarse dust, och vatten.

Mopparna fuktades med vatten från en sprejflaska.

De monterades på en vagn, som drogs i en jämn 

hastighet en gång över ytan. Kvarvarande smuts 

mättes med dammdetektor. Resultatet av provningen

är mopparnas dammreduktionsförmåga, i tabellen 

kallad dammupptagning, som är kvoten mellan 

dammbeläggningsprocenten före respektive efter 

städmomentet.
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