
Pano PURmicro
Pano de microfibra tecida revestida de PUR para um acabamento brilhante 

Descrição do produto

Características técnicas

PURmicro é uma combinação de pano de microfibra tecida com uma 
capa externa de poliuretano (PUR), que melhora a facilidade de 
enxaguamento e o rendimento da limpeza. 

Os panos de microfibra tecida convencionais são eficazes para limpar as 
partículas de sujidade, mas podem não ser eficazes para as eliminar 
durante o seu enxaguamento. A capa externa de poliuretano que apenas 

cobre parcialmente as microfibras, ajuda a eliminar a sujidade durante o 
enxaguamento, retendo 40 vezes menos partículas que os panos 
convencionais. O que reduz o risco de riscar as superfícies. 

Junta-se a capacidade de limpeza da microfibra com o arrasto do PUR, 
permitindo uma superfície seca numa só passagem. 

Como utilizar

Área de aplicação
PURmicro é especialmente eficaz em superfícies de vidro e aço 
inoxidável, onde se requerem resultados de limpeza perfeitos. 
Adequado para as tarefas diárias de limpeza em locais como 

escritórios, edifícios públicos, hotéis, assim como em espaços 
higienicamente sensíveis, como salas de hospitais ou cantinas 
escolares, onde a higiene e a limpeza são requisitos fundamentais.

Recomendações de lavagem
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• Composição: tecido base 80% poliéster e 20% poliamida.
• Revestimento 100% poliuretano.
• Estrutura 3D para uma maior capacidade de recolha da sujidade.

• Fácil de enxaguar.
• Longa duração: podem-se lavar na máquina até 400 vezes

seguindo as recomendações de lavagem.

• Método de limpeza: com balde com água.
• Pode utilizar-se húmido ou molhado.
• Enxaguar e torcer o pano até alcançar o nível de humidade

desejado para a atividade de limpeza.
• Dobrar o pano três vezes e limpar a superfície no sentido da

limpeza. Mudar a face do pano quando esta estiver suja.
• Aplicar um sistema de codificação por cores para evitar o

risco de contaminação cruzada, seguindo os princípios
APPCC.

• Temperatura ideal de lavagem: 60ºC
• Evitar produtos com alta alcalinidade e forte atividade

branqueadora. Não utilizar lixivia.
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