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TOALHETES DE LIMPEZA UNIVERSAL Para uma limpeza rápida e efi caz 
de todo o tipo de superfícies.

Toalhetes em balde dispensador
Ideais para limpezas em trabalhos no 
exterior.
Máxima mobilidade e versatilidade.
Máxima comodidade e economia: permite 
a utilização toalhete a toalhete assegurando 
que os toalhetes não secam.

Elevado poder de limpeza
Remove mesmo as sujidades mais difíceis 
como óleo, gorduras, colas, tintas, alcatrão, 
etc. Não danifi ca as superfícies.

Multifuncional
Adequado para a limpeza de ferramentas, 
peças, superfícies e das mãos.

Dupla textura
Sujidade não atravessa o pano evitando 
contaminar as mãos.
Superfície mais áspera para maior 
capacidade de limpeza e superfície mais 
suave para menor agressividade.

Seguro e suave na limpeza das 
mãos
Máxima segurança para a pele.
Não seca nem irrita a pele, mesmo com 
utilizações frequentes.
Ajuda a recuperar a camada natural 
protectora da pele.

Agradável e fresco aroma

Não adequado para a limpeza de 
viseiras

  Certifi cado de conformidade 
 Certifi cado NSF: Programa de compostos 
não alimentares listados C1 (150555).  

 P 03 6350 | M 08 0357 | HT 07 3111 | MN 06 0031 | H 12 02048 | B 01 0881 | 08 09 400

Art.-Nr. 0890 900 90
Qt./Emb. 1/6
Aroma Laranja
Toalhetes por embalagem 90 unid.
Tamanho dos toalhetes 27 x 32 cm
Validade após data de produção 30 meses

 As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados 
testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como às condições de 
armazenagem e aplicação, não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. As informações técnicas ou conselhos 
fornecidos pelos nossos técnicos da assistência ao cliente excluem qualquer responsabilidade a não ser que os conselhos e 
informações façam parte dos serviços mencionados no contrato ou o consultor aja deliberadamente. Garantimos a qualidade 
consistente dos nossos produtos e reservamos o direito a alterações técnicas.  

 NSF = Fundação Nacional de Higiene. O NSF é 
o único registo internacional que garante que o 
produto pode ser utilizado na indústria alimentar 
sem riscos para a saúde. 


