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PANO MICROFIL Pano para limpar e polir sem 
estrias superfícies lisas como 
vidro, plásticos, peças cromadas 
e pintadas.

Estrutura Microfi l
•  Elevado poder de limpeza sem 

aditivos químicos.
•  40% menos dispêndio de força.

Inovação tecnológica
•  Monofi lamentos separados e 

novamente compactados durante a 
produção para maior desempenho de 
limpeza.

•  Cada monofi lamento actua como 
lâmina e solta a sujidade sem 
danifi car a superfície.

Filamentos entrelaçados
•  Pano altamente resistente a rasgo.
•  Elevada durabilidade para maior 

economia.
•  Elevada absorção de humidade.

Não liberta pêlos
• Óptimos resultados de limpeza e
 polimento.
•  Acabamento uniforme sem estrias.

Grande capacidade de absorção
• Absorve até 4 vezes o seu próprio
 peso.

De fácil manutenção
• Lavável na máquina até 60°C.
• Deixar secar ao ar.

Resistente aos solventes

Campos de aplicação:
O pano é apropriado para todas as superfícies lisas como vidro, peças cromadas e 
pintadas, aço inoxidável, peças acrílicas e plásticas, alumínio e cerâmica. As janelas 
e superfícies pintadas da viatura podem ser limpas e polidas sem estrias. O uso de 
Microfi l garante óptimos resultados em todas as situações.

Nota:
Lavar bem o pano com água e torcer antes de utilizar. Limpar a superfície com o 
pano húmido ou seco.

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 especifi cações dos regulamentos em vigor.

Cor Tamanho mm Peso g/m2 Art.-Nr. Qt./Emb.
antracite 400 x 400 170 0899 900 150 10

 P 09 2045 | M 08 0361 | HT 07 3131 | MN 06 0131 | H 12 02061 | B 01 0861 | 08 09 310

Fibra de 2 componentes extremamente 
fi na.

Monofi lamentos separados através 
de um processo de alta tecnologia e 
novamente compactados.

Efeito lâmina de cada monofi lamento 
para soltar a sujidade sem danifi car a 
superfície.


