Pano MicroTuff plus
Pano de Microfibras tecidas de alta qualidade

Área de aplicação

Principais benefícios:

Instruções de utilização:

O MicroTuff é um pano multiusos para
utilizar em limpezas gerais de edifícios,
limpeza hospitalar ou HoReCa.
É indicado para o método de spray,
pondendo ser também usado com
baldes ou pré-preparado em todo o tipo
de superfícies.

• Poupança de tempo:
A eficácia reconhecida das
microfibras permitem uma limpeza
rápida com menos esforço.

1. Preparar 6-8 litros de solução
detergente num balde, ou preparar
um pulverizador.

• Higiéne e Segurança:
Com o sistema de código de cores
pode-se implementar um processo
de limpeza preventivo em relação à
contaminação cruzada, enquadrado
nos principios de HACCP.

3. Torcer até obter o nível de humidade
desejado (Pulverizar o pano se usar
spray ou impregnar ~45 ml/pano se
usar pré-preparado).

Descrição de produto:
O pano MicroTuff plus é produzido com
microfibras tecidas de alta qualidade.
Remove gordura, dedadas e sujidade
difícil sem o uso de detergentes.
O Microtuff plus está recomendado
para zonas com nível de sujidade muito
elevado, onde haja necessidade de
recolher sujidade solta.

• Imagem profissional:
mesmo após centenas de usos e
lavagens.
O MicroTuff plus supera as exigências
da limpeza profissional.

2. Embeber o MicroTuff na solução.

4. Dobrar o pano 2 ou 3 vezes de forma
a obter 8 ou 16 faces de limpeza.
5. Usar o pano sempre no mesmo
sentido, mudar a face e desdobrar
sempre que se encontrar sujo.
6. Quando usadas todas as faces,
enxaguar o pano (ou substituir por
outro lavado no caso do método pré-preparado) e repetir os procedimen
tos anteriores.
7. Depois de concluídas as tarefas deve
proceder à lavagem do pano,
podendo faze-lo à máquina até 95ºC.

Código

Descrição

Cor

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/caixa

111952

Pano MicroTuff Plus Azul

azul

38 x 38 cm

5

20

111953

Pano MicroTuff Plus Vermelho

vermelho

38 x 38 cm

5

20

111954

Pano MicroTuff Plus Verde

verde

38 x 38 cm

5

20

111955

Pano MicroTuff Plus Amarelo

amarelo

38 x 38 cm

5

20
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