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LUVA DE LAVAGEM WPL Luva de microfi bras altamente 
efi caz para limpeza profunda 
nos setores automóvel, 
caravanas e para fi ns 
domésticos

Grande superfície de limpeza
• Lavagem rápida
• Duas superfícies de lavagem

„Franjas microfi bras“
•  Superfície de lavagem 25 vezes 

superior em relação aos panos 
microfi bras convencionais

• Limpeza profunda
• Lavagem suave

Não levanta o pó
• Adequada para pessoas alérgicas

Versátil
•  Inúmeras aplicações no interior e 

exterior

Excelente fabrico
• Excelente qualidade
• Longa durabilidade

Lavagem fácil da luva
• Lavagem à mão
•  Lavagem na máquina até 60°C (com 

rede de lavagem e sem amaciador).

Campos de aplicação:
Lavagem suave de todas as superfícies 
como, por exemplo, no setor automóvel, 
caravanas, barcos e para fi ns 
domésticos. As „franjas de microfi bras“ 
de aproximadamente 2,5 cm, que 
cobrem toda a superfície da luva, 
permitem uma lavagem de superfícies 
irregulares e lisas e também uma 
limpeza profunda de áreas de difícil 
acesso (p.ex. os espaços nas jantes). A 
luva não deixa estrias. 
A luva é adequada para pessoas 
alérgicas visto que agarra o pó e não o 
levanta durante a aplicação. 

Aplicação:
Não é preciso utilizar detergente na 
lavagem com a luva. Só precisa molhar 
a luva para opter ótimos resultados. A 
luva atrai as partículas de pó negativas 
como um íman graças às microfi bras 
positivas. Em sujidade grosseira é 
possível intensifi car o efeito de lavagem 
ao utilizar um agente de limpeza Würth.

Dados técnicos:
Medidas 18 x 23 cm
Superfície de lavagem 30 x 30 cm
Peso   145 g
Material 100% Microfi bras Chenille

Cor Art.-Nr. Qt./Emb.
Verde claro 0899 710 005 1

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. São necessários testes prévios!
Para além das informações da fi cha técnica devem ser consideradas as informações das respetivas normas.

Artigos complementares:
Limpeza de jantes de alumínio 
Lata, 500 ml 
Art.-Nr. 0890 102, Qt./Emb. 1/12           
Premium Rim CLeaner
Lata, 1 l        
Art.-Nr. 0893 476, Qt./Emb. 1/6
Bidão, 5 l               
Art.-Nr. 0893 476 05, Qt./Emb. 1
Shampoo Auto        
Bidão, 5 l               
Art.-Nr. 0893 012 05, Qt./Emb. 1
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