
Pano MicronSolo 
Prático pano de microfibra descartável onde a higiene é crítica 

 
 
 

          
 

Descrição do produto 
O pano MicronSolo é o resultado de uma combinação única de 

microfibras superfinas e fibras de viscose altamente absorventes. 

A tecnologia Micron Fibre da Vileda fornece as microfibras mais finas 

do mercado, dividindo o seu diâmetro em 32 segmentos. O que lhe 

permite alcançar um resultado de limpeza mais profundo  

As fibras absorventes permitem coletar qualquer derrame de forma 

rápida e fácil . MicronSolo pode absorver 40%  mais de água do que 

outros panos de microfibras similares. 

Ideal para a limpeza tanto com balde como com spray, oferecendo uma 

série de vantagens para a limpeza diária..  

Composição: 50% VIS, 35% PES e 15% PA. 

 Formato cortado: Disponivel nas cores azul ou vermelho 

 Formato rolo: Panos pré-cortados 

 

Área de aplicação 

MicronSolo é a solução ideal quando se precisa de um pano 

descartável ,necessário em ambientes com alto nível de higiene e 

limpeza, por exemplo, em salas de cirurgia ou em quartos de pacientes 

em hospitais.  

 

Uso 

 Preparar a solução de limpeza num balde de 5 litros. Colocar num 

frasco de pulverização. 

 Prepara um pano:  

Método húmido com balde: 

 Mergulhe o pano no balde e escorra 

 Escorra de acordo com o grau de humidade desejado. 

 Dobrar o pano pela metade um par de vezes 

Método spray: 

 Dobre o pano pela metade duas vezes 

 Pulverize diretamente sobre pano  

 Mova o pano na mesma direção da dobra 

 Mude de lado quando estiver sujo. 

 Quando o pano estiver completamente sujo, mergulhe-o 

novamente no balde e escorra, ou descarte-o diretamente. 

 

Beneficios para o usuário 
        Limpeza superior 

 Elimina 99,9% das bactérias e germes da superfície sem a 

necessidade de desinfetantes (certificados por institutos 

independentes) 

 Alta capacidade de limpeza graças às suas microfibras 

 Bom nível de absorção devido às suas fibras de viscose 

 Limpeza sem deixar vestígios em superfícies brilhantes 

 Baixa emissão de partículas (restos de fibras) 

 Prática: Descartável e disponível em 2 cores para evitar           

contaminação cruzada 

 Redução de custos 

 Boa resistência à rutura 

 Evita a complexidade das lavandarias 

 Economia de tempo de limpeza , uma só  passagem

 
TSU Descrição Cor Tamanho (cm) Uds/Pack Packs/Caixa 

160069 MicronSolo cortado Azul 30 x 40 100 5 

160080 MicronSolo cortado Vermelho 30 x 40 100 5 

160083 MicronSolo rolo Azul 25 x 32 180 4 

 
Vileda Professional  

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L.U. 

C/ Can Gurri, 1A – Pol. Ind. Can Volart 08150 Parets del Vallés - Barcelona (Spain) Tel.: + 34 93 573 99 00   


