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Pano Vidros
Limpeza e secagem perfeitas de vidros 

Como utilizar
• Lavar bem com bastante água antes da primeira 

utilização.
• Usar sempre humedecido, deixando as superfícies 

de vidro limpas, secas e brilhantes .Ideal para 
utilização com o Sistema Vileda de Evolução 
Profissional.

• Asa-se sucessivamente à medida que fica saturado 
com água. Lavar o pano após a sujidade. 

• A temperatura de lavagem recomendada é de 
40ºC.

• Não recomendado para utilização com substâncias 
cloradas concentradas ou excessivamente 
alcalinas. 

Benefícios para o utilizador
Limpeza perfeita: oferece a aderência necessária 
para limpar sem deixar rastos. Suas fibras interior 
dão uma grande capacidade de absorção que 
proporciona uma secagem perfeita de vidros. 
Rentabilidade: Não desfia ou deixa fiapos, com 
desgaste uniforme em todo o material. Alem 
disso, uma vez sujo pode limpar-se aclarando-o 
com agua ou lavando-o a 40ºC para um novo uso. 
Fácil de utilizar: Sua textura e de boa flexibilidade 
e fácil manuseamento devido à enorme 
elasticidade .

Área de aplicação
Panos desenhados para tarefas de limpezas 
profissionais para todo tipo de vidro, espelhos, 
mostradores, metais etc. Em geral, pode ser 
utilizado para qualquer superfície que exija 
acabado perfeito. 

Descrição de produto
Pano absorvente composta de viscose  e 
poliuretano que concede flexibilidade e secado 
ideal para todo tipo de superfície planas, 
aportando um alta capacidade de absorção e 
secado. Não se refreia na secagem. 

Composição:
• 67% viscose
• 33% poliéster
• Peso: 180  g/m2

• Espessura: 1,05 mm

TSU Descrição Cor Medidas (cm) uds./ Pack Packs / Caixa

164.393 Pano Vidros cortado MF Laranja 39 x 55 10 6

164.396 Pano Vidros rolo MF Laranja 39 x 400 1 10
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