UltraSpeed mini
Um mini sistema extraordinariamente eficaz

Área de aplicação

Principais benefícios

Instruções de utilização

O UltraSpeed mini foi desenvolvido
especificamente para cobrir as
necessidades de limpeza de áreas
pequenas (10-30m2) como escritórios,
cafés, lojas, cozinhas, WC, quartos de
hotel, etc.

 Versatilidade: ao contrário dos
sistemas tradicionais com a aplicação
limitada aos solos, o UltraSpeed mini
permite a limpeza de zonas como
paredes, tectos, azulejos, bancadas,
escadas, roda pés e outras zonas de
difícil acesso.

1.

Descrição de produto

 Eficiência das microfibras: Testes
O UltraSpeed mini é o primeiro sistema
comparativos com esfregonas de
compacto que combina um balde de
algodão demonstraram que o
10L com uma mopa microfibras plana de
UltraSpeed mini é 50,8% mais eficaz a
34cm, o respectivo suporte para a mopa
remover manchas do solo e 54% mais
e um cabo telescópico, tudo fornecido
rápido na limpeza de uma área de
num kit pronto a utilizar.
2
20m .
Um mini sistema extraordinariamente
eficaz, graças ao inovador espremedor
 Higiene e Segurança: A rápida
bionico e à mopa de microfibras, que
secagem do solo permite a circulação
reduzem a quantidade de humidade
logo após a limpeza. Manutenção fácil
2
libertada no solo a 4,5g/m , contra
e rápida, prevenindo o
9g/m2 de uma esfregona normal, um
desenvolvimento de bactérias. Mopa
resultado imbatível.
com fitas removíveis para aplicação de
um código de cores.

2.

3.
4.

5.

6.

Atarraxar o cabo ao suporte e fixar
a mopa
Preparar a solução de limpeza,
enchendo o balde até 5L. Para
evitar marcas nas superfícies
recomenda-se a dose mínima ou
inferior à indicada pelo fabricante
do detergente
Mergulhar a mopa na solução, com
o suporte articulado
Colocar a mopa no espremedor
com o cabo na vertical e espremer
sem exercer demasiada força
Pousar a mopa no solo e
pressionar o cabo até fixar o
suporte e iniciar a limpeza desde o
canto mais afastado da zona de
saída.
Caso necessário repetir as
operações a partir do ponto 3.

Código

Descrição

Medidas (cm)

Cor

Unidades/Pack

Unidades/Caixa

131593

Kit UltraSpeed mini c/ Cabo

Kit 5 peças

Cinza/azul

1

2

129618

Cabo Telescópico US mini

80 – 140

Cinza

1

10

129619

Suporte UltraSpeed mini

34

Cinza

1

10

129620

Mopa Micro UltraSpeed mini

34

Branco/cinza

1

10
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