
PVAmicro 
Limpeza a molhado, rápida e sem marcas 

Como utilizar 
• Aclarar bien con abundante agua antes del primer uso. 
• Utilizar siempre humedecida, escurrila sucesivamente a 

medida que vaya quedando saturada de agua. 
• Lavar la bayeta una vez que se ensucie. Una vez seca, 

basta volver a humedecerla para recuperar su 
manejabilidad original. 

• No utilizar productos clorados como la lejía. 
• No es recomendables dejarlas expuestas al sol u otra 

fuente de calor. 
• PVAmicro está disponible en cuatro colores, que 

permiten diferencias áreas de trabajo y evitar el riesgo 
de contaminaciones de una zona a otra. 

 
Benefícios para o utilizador 

Capacidade de limpeza: A combinação com microfibras 
e o revestimento de PVA assegura resultados perfeitos 
em todas as superfícies. Incluindo deixa-as brilhantes. 
Limpeza sem marcas: O PVA tem propriedades únicas 
para não deixar marcas.Limpa a molhado e seco. 
Resistência: PVAmicro pode ser lavado até 100 vezes. 
Fácil de torcer: Além de ficar mais manejável, ao torcer 
o PVA eliminam-se as partículas removidas que ficam 
retidas num pano microfibras tecidas tradicional. 
Rendimento: O PVAmicro após uma passagem aplica 
uma película fina sobre a superfície de forma 
homogénea, cobrindo até 25m2 se necessário. 

Área de aplicação 
PVAmicro é um pano multiusos, ideal para qualquer 
superfície. Mobiliário, superfícies vidradas, aço 
inoxidável e manchas difíceis. O revestimento de PVA 
facilita o deslizar em áreas com muita água. 
 
Descrição de produto 
Estrutura em 3D de tecido 100% microfibras, oferece 
uma grande capacidade de limpeza, e de volume para 
retirar a sujidade. 
O revestimento único de PVA (Polivinil de Álcool) reduz 
a fricção e aumenta a capacidade de absorção quando se 
necessita trabalhar com muita água, Quando bem 
Escorrido, deixa a superfície seca e sem marcas. 
Composição: 
• 80% de poliéster 
• 20% de poliamida 
• Revestimento: 

Álcool polivinílico 100% 
Dados técnicos: 
• Gramatura de 245 g / m2 
• Espessura de 1,4 mm 
• Absorção ed seco de 550%  
 

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack          Packs / Caixa 

143.585 PVAmicro Azul 38cm x 35cm 5 20 

143.586 PVAmicro Vermelho 38cm x 35cm 5 20 

143.588 PVAmicro Verde 38cm x 35cm 5 20 

143.587 PVAmicro Amarelo 38cm x 35cm 5 20 
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