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Área de aplicação 
A gama de esfregões abrasivos da Vileda Profissional, 
disponível em vários tipos de abrasivo, é ideal para 
remover sujidade incrustada de todo o tipo de 
superfícies. Desde as tarefas mais exigentes de lavagem 
de loiça grossa e bancadas de cozinhas, a instalações 
sanitárias ou limpezas de fim de obra até à remoção de 
sujidade em superfícies mais sensíveis.  
 
Descrição de produto 
São produzidos com fibras de Nylon, entrelaçadas e 
impregnadas, em toda a estrutura, com resinas de alta 
qualidade e com grãos abrasivos, resultando numa 
excelente eficácia de limpeza e durabilidade. A gama de 
esfregões planos encontra-se disponível em vários tipos 
de abrasivo e em vários formatos para melhor adequar 
às necessidades. 
Composição: 
• 15% poliamida 
• 5% poliéster  
• 25% resina fenólicos & verde pigmento 
• 55% de abrasivos (quartzo & carboneto de silício) 
Dados técnicos: 
• Peso: 640 g/m2 
• espessura: 11mm 
• Resistência à ruptura: 140 N / 50mm 

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack      Packs / Caixa 

100.084 Esfregão Verde Cortado Verde 16cm x 21cm 10 12 

100.085 Esfregão Verde Rolo Verde 14cm x 600cm 1 6 

Como utilizar 
• Passar por água antes da primeira utilização. 
• Embeber o esfregão na solução detergente. 
• Esfregar a superfície a limpar até eliminar a sujidade. 
• Enxaguar e secar as superfícies. 
• Após utilização lavar o esfregão muito bem em água 

corrente e evitar guardar sujo. 
 
Benefícios para o utilizador 

Limpeza efectiva: remove a sujidade incrustada sem 
esforço. 
Rentabilidade: graças ao processo de fabrico garante 
abrasividade até ao fim da sua vida útil. Não se deforma 
nem encolhe após uma utilização contínua. 
Higiéne e Segurança: estrutura das fibras aberta torna 
fácil a lavagem. Em conformidade com regulamentos de 
HACCP, não contêm componentes metálicos. Elevada 
resistência e durabilidade. 

 


