PANO MICROFIBRAS “PRO“

Pano multiusos de elevado poder
de limpeza.
Extraordinário poder de limpeza
• Poupa tempo.
• Limpa sem deixar estrias e pêlos.
• Quando seco, agarra o pó através do
efeito estático.
Limpa sem o uso de detergentes
• Económico.
• Ideal para trabalhos de polimento.
• Impacto ambiental reduzido.
• Antialérgico.

Cor
azul
vermelho
amarelo

Tamanho mm

Peso g/m2

400 x 400

300

Art.-Nr.
0899 900 131
0899 900 132
0899 900 133

Qt./Emb.
3

Campos de aplicação:
O pano microfibras ”Pro“ é óptimo para a limpeza geral de todo o tipo de superfícies,
cozinhas, casas de banho, móveis, etc. Excepcional desempenho na limpeza interior,
“detalhe” e polimento de veículos. O pano seco atrai pó e depósitos finos como um íman
devido à sua carga estática. Sujidade extrema e gordurosa pode ser removida com o pano
húmido.
As 3 cores permitem a sua utilização por código de cores, como por exemplo, não misturar
os diversos químicos de limpeza ou o pano de limpeza com o de secagem.

PANO MICROFIBRAS ALTO BRILHO “PRO“

Fibras finas e de alta densidade
• Desliza facilmente sobre todo o tipo de
superfícies.
• Polimento de alto brilho sem manchas.
• Longa vida útil.
• Agarra o pó em madeira.
• Absorção máxima: 704,30%
Cortado a laser
• Sem bainhas, não risca as superfícies.
De fácil manutenção
• Lavável na máquina até 60°C
(não usar amaciador).
• Deixar secar ao ar.

Especialmente indicado para
dar brilho durante a limpeza e
polimento.
Fibras finas e densas
• Acabamento de alto brilho.
• Não liberta pêlos.
• Não deixa manchas, nem o efeito de
holograma nas cores escuras.
• Extremamente macio, qualidade premium.
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Cor
azul

Tamanho mm
400 x 400

Peso g/m2
210

Art.-Nr.
0899 900 139

Qt./Emb.
3

Campos de aplicação:
O pano microfibras alto brilho “Pro“ serve para polir superfícies pintadas deixando as peças
brilhantes com um acabamento perfeito sem manchas ou hologramas. Elimina restos de
massa de polir.
O pano é igualmente ideal para a limpeza de vidros, espelhos e superfícies brilhantes.
Confere um acabamento uniforme e de alto brilho em superfícies envernizadas (móveis).

Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios!
Na aplicação devem ser considerados, não só os dados técnicos mas também as especificações dos regulamentos em vigor.
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Bainhas extra finas
• Não risca as superfícies pintadas.
De fácil manutenção
• Lavável na máquina até 60°C
(não usar amaciador).
Utilização a seco ou molhado
• Seco:
Eliminar restos de polimento e dar brilho.
• Húmido:
Aumenta o rendimento da massa de polir.
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