
Pano Multiusos Ag 
Précortado 
Máxima captação de sujidade, com a suavidade de sempre 

Como utilizar 
• Embeber bem o pano na solução de limpeza que vai 

utilizar  
• Torcer até obter o nível de humidade desejado  
• Dobrar o pano 2 ou 4 vezes, conforme a limpeza a 

executar  
• Após cada passagem/uso substituir a face utilizada por 

outra limpa. Desta forma dispõe sempre de uma face 
limpa e pronta a usar  

• Quando o pano estiver completamente sujo procede-se 
de novo ao enxaguamento e ao torcer  

• Quando o nível de humidade for elevado deve-se fazer 
uma nova passagem para secar as superfícies  

 
Benefícios para o utilizador 

Eficácia: a estrutura de ondas 3D conferem uma elevada 
capacidade de captação de sujidade solta, desde a 
primeira passagem.  
Absorção: composição e estrutura sem aglomerantes 
potenciam a capacidade de absorção (8,4 vezes o seu 
peso) e resultam numa secagem excepcional das 
superfícies  
Tacto: é provavelmente o pano de limpeza profissional 
mais agradável e suave de utilizar.  

Área de aplicação 
Limpeza a seco, húmido ou molhado de todo o tipo de 
superfícies. Especialmente eficaz em zonas que 
apresentem sujidade solta, e em geral, em todas as 
zonas onde seja necessária capacidade de absorção, 
facilidade em torcer e rapidez.  
 
Descrição de produto 
Pano em rolo de 4m pré-cortado em cada 40cm. 
Fabricado com a tecnologia Thermobonded (tela não 
tecida sem aglomerantes químicos) e Novolon (ondas 
activas 3D) que proporcionam uma capacidade 
extraordinária de captação de sujidade em qualquer tipo 
de superfície, assim como um tacto agradável, suave e 
atractivo. 
Composição: 
• 50% viscose 
• 30% poliéster (MF) 
• 20% polipropileno 
• Impressão de pigmentos com anti agente de 

bactérias 
Dados técnicos: 
• Peso de 200 g/m2 
• Capacidade de absorção 840 % 

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack              Packs / Caixa 

143.623 Pano Multiusos precortado Ag Amarelo 34cm x 400cm 1 14 
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