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Como utilizar 
O sistema UltraSpin Mini não requere nenhum tipo de 
formação de uso prévia. Basta molhar a mopa na solução de 
limpeza, introduzi-la no escorredor e pressionar o pedal do 
balde para alcançar o grau de humidade desejado.  
Ao acionar o pedal, a mopa é escorrida por centrifugação, 
evitando que o utilizador tenha que pressionar com os 
braços, reduzindo assim o esforço e melhorando a 
ergonomia do sistema de esfrega. 
 
Benefícios para o utilizador 
 Limpeza superior: Mopa de microfibras. 
 Ergonomia: Escorrimento sem esforço. 
 Eficácia: Rápida recolha da sujidade. 
 Rapidez: Mopa larga de 30cm para otimizar a limpeza. 
 Cabeçal com forma triangular para maior facilidade na 

limpeza das esquinas. 
 Para todo tipo de pavimentos, paredes e superfícies 

verticais.  

Descrição do produto 
O sistema UltraSpin Mini combina um revolucionário 
escorredor por centrifugação, com uma mopa 100% de 
microfibras. 
Juntamente com a facilidade de utilização, apresenta 
altos e eficazes resultados, reduzindo o custo, o tempo e 
o esforço para o utilizador.  
Junto com o cabo telescópico configuram um kit pronto 
a usar. Um sistema compacto extraordinariamente 
eficaz, graças ao espremedo. 
 
 
Área de Aplicação 
Concebido para todo tipo de áreas pequenas onde se 
exija eficácia e funcionalidade. O seu alto nível de 
absorção e eficaz sistema de escorrimento, são ideais 
para uma limpeza rápida.  
Ideal para usar em condições de baixa humidade. O 
utilizador pode controlar o grau de humidade desejado, 
em função das repetições que se apliquem sobre o pedal 
de centrifugação.  

TSU Descrição Cor Uds. / Pack Packs / Caixa 

152.910 Balde UltraSpin Mini Azul 1 1 

152.901 Mopa UltraSpin Branco 1 10 

152.902 Cabeçal Mopa UltraSpin Azul 1 20 

129.618   C. Telescopico 80/140cm Gris 1 10 


