
Ideal para a limpeza de todo o tipo 
de superfícies e preparação das 
peças antes da pintura.

100% fi bras polipropileno
Sem silicone.
Adequado para a indústria alimentar.

 Ideal para a limpeza com solventes 
e produtos químicos 
 Excelente resistência a solventes e a 
produtos químicos.
Reduz o consumo de produtos de limpeza 
e maximiza o seu desempenho ao transferi-
los quase na totalidade para a peça.
Não “ensopa” as peças assegurando um 
tempo de secagem reduzido.
Ideal para a preparação das peças 
antes da pintura na industria automóvel, 
metalomecânica, lacagens, etc.
Reutilizável.

Estrutura reforçada com partículas 
fundidas de polipropileno
 Maior resistência.
Adequado para a limpeza de sujidades 
agressivas (ex. limalhas, aparas de 
madeira, etc.)
Pode ser utilizado tanto seco como molhado.
Nunca liberta pêlos ou resíduos.
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PPTEX

 P 09 2050 | M 07 2140 | HT 07 3124 | MN 06 0120 | H 12 02084 | B 01 0850 | 08 09 200

Tamanho serviços 
mm

Nr. de serviços Gramagem 
gr./m2

Art.-Nr. Qt./Emb.

300 x 360 500 70 0899 800 892 1

Resistente, durável e versátil. Ideal 
para limpezas e polimentos de alto 
brilho.

70% viscose e 30% poliéster
Sem silicone.
Ecológico.
Adequado para a indústria alimentar.

Altamente absorvente e resistente 
 Elevada capacidade de absorção.
Elevada durabilidade e resistência tanto 
seco como molhado.
Excelente resistência a solventes e a 
produtos químicos.
Depois de lavado e seco pode ser 
reutilizado.

Estrutura de rede 
“microperfurada”
Elevada capacidade de retenção de pó e 
todo o tipo de sujidades.

Ideal para polimentos e limpeza de 
todo o tipo de superfícies
Acabamento de alto brilho.
Permite a limpeza de todo o tipo de 
superfícies, das mais sensíveis às mais 
rugosas.
Não liberta pêlos ou resíduos.

VISTEX

Tamanho serviços 
mm

Nr. de serviços Gramagem 
gr./m2

Art.-Nr. Qt./Emb.

280 x 360 500 65 0899 800 893 1


