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Como utilizar
• Utilizar a seco ou ligeiramente humedecido. 
• Lavar o pano e torcê-lo até  obter o grau de humidade 

necessário para o tipo de aplicação e limpeza.
• Não utilizar amaciador de tecidos durante a lavagem, pois 

neutraliza o efeito da microfibra.
• Lavável a 95ºC, mas apenas com água. Para uma vida útil de mais 

de 700 lavagens, recomendamos a lavagem a 60ºC e o uso de 
produtos com pH neutro.

• Secar na máquina de secar, a baixas temperaturas
• É aconselhável que trabalhe com o seu próprio código de cores, 

de acordo com as suas necessidades.

Benefícios para o utilizador

• Poder de limpeza das microfibras.

• Elimina até 99,99% do coronavírus bovino das superfícies de 

vinil, testado em laboratórios externos. 

• Certificado Nordic Swan Ecolabel.

• Volume superior e aderência super suave.

• Máxima recolha de partículas. 

• Absorção e recolha de derrames de primeira qualidade.

• Durabilidade superior: o pano oferece uma ótima estabilidade 

de cor e é lavável até 700 vezes, testado num laboratório 

interno com desinfeção químico-térmica a 60°C.

Pano MicroTuff Plus
Pano de microfibras tecido, de grande volume e resistência aos 
produtos químicos. 

Descrição do produto

MicroTuff Plus é um pano de microfibra de tecido tecido
com um toque volumoso de primeira qualidade e uma 
aderência suave, para as mais elevadas exigências. O pano é 
feito de microfibra e contém 87% poliéster e 13% de 
poliamida com uma gramagem superior de até 340 g/m². 
MicroTuff Plus tem uma estabilidade de cor extra e uma 
durabilidade de lavagem superior.

Área de aplicação

MicroTuff Plus elimina as marcas de gordura deixadas pelos 

dedos e a sujidade persistente, sem a necessidade de 

utilizar produtos químicos. Tem uma elevada capacidade de 

recolha de partículas e elimina facilmente os derrames com 

a sua capacidade de absorção superior, graças à sua 

construção volumosa de primeira qualidade.

MicroTuff Plus é ideal para limpar onde se requer um 

rendimento de limpeza superior, bem como a eliminação 

de vírus.

Pode ser utilizado em todo o tipo de superfícies, nas áreas 

comuns de edifícios, unidades de cuidados de saúde e em 

aplicações de limpeza HoReCa.

TSU Descrição Cor Medidas Uds./pack Packs/Caixa

169916 MicroTuff Plus Azul 38 x 38 5 20

169924 MicroTuff Plus Vemelho 38 x 38 5 20

169922 MicroTuff Plus Amarelo 38 x 38 5 20

169920 MicroTuff Plus Verde 38 x 38 5 20

https://marco.vileda.com/media/?mediaId=B3EE352E-FBAA-4890-A21E0016E25C60E3

