
O rendimento de sempre,

Gama de panos r-
fabricados com materiais reciclados

com o menor impacto



O rendimento de sempre,

Nos últimos anos, a Vileda Professional tem desenvolvido soluções
com materiais reciclados pós-consumo.
Em comparação com os produtos fabricados com matérias-primas 
virgens, os da gama “r” permitem-nos reduzir a produção
de resíduos e as emissões de CO₂, sem comprometer a qualidade
e o rendimento.

LÍDER EM HIGIENE
E DESINFEÇÃO MENOS

PES-RESÍDUOS & CO2COM MICROFIBRAS

A nova etiqueta “Love it Clean” reconhece a nossa seleção de 
produtos mais sustentáveis. Fabricados com materiais reciclados e com
conotações mais ecológicas. 
Ajuda-nos a partilhar com os nossos colaboradores e utilizadores o nosso 
compromisso com a preservação do planeta, escolhendo soluções
profissionais com um menor impacto no ambiente,
durante o seu ciclo de vida.

Como se fabricam?

Plástico
pós-consumo

Triturado em 
grânulos

Os grânulos são
transformados em fibras

As fibras
são tecidas

Panos “r”
duráveis

com o menor impacto



Calcule a sua vantagem ambiental

Para demostrar o nosso compromisso com o ambiente, 
realizámos análises detalhadas do ciclo de vida dos nossos
produtos da gama “r”, calculando quantos recursos e emissões 
de CO₂ se podem poupar com a utilização de produtos
profissionais reciclados.
Transferimos os resultados para uma “Calculadora de CO₂”,
com a qual pode verificar os benefícios, em termos de 
sustentabilidade ambiental, das suas escolhas.

Faça você mesmo o cálculo, lendo
o QR code com o seu telemóvel
e inserindo o número de panos.
Por exemplo, com 1 000 panos da
nova r-NanoTech micron.

• Evitamos a emissão de 24,7 kg de CO₂ para a atmosfera
• Reutilizamos o equivalente a 951 garrafas de PET de 0,5L pós-consumo
• O que corresponderia a percorrer uma distância de 187 km de carro!

Panos reciclados para limpeza da Vileda Professional

Prepare-se para o futuro



r-MicronQuick

Pano de tecido não tecido 100% ultra-microfibra de
grande rendimento e durabilidade

Confecionado com as fibras mais finas disponíveis no 
mercado (0,075 dtex), oferecendo um grande rendimento 
e eficácia de limpeza
Altamente eficaz para todo o tipo de superfícies,
oferecendo um maior poder de limpeza
Certificado como eliminando até 99,99% de vírus e
bactérias (testado com coronavírus e com
P. aeruginosa e S. aureus em superfícies de vinil, num
laboratório independente, apenas utilizando água)
Certificado com o rótulo ecológico Nordic Swan

Rendimento 
superior
de limpeza

Durabilidade:
400 lavagens

Certificado na
eliminação de
bactérias e vírus

70% material
reciclado

70% RECYCLED
MATERIALS

4 cores
Rótulo 
Ecológico
Nordic Swan

Peso: 135 gr/m²
Dimensões:
38 x 40 cm



r-NanoTech micron

Pano 100% ultra-microfibra que incorpora
nano partículas de prata para uma maior higiene

Limpeza eficiente e rápida em zonas de alto risco graças 
à avançada tecnologia de microfibra ultrafina e ao seu
conteúdo em prata adsorvida em dióxido de silício
Permite realizar a limpeza mais higiénica de todas
as superfícies graças à eliminação de 99,99% de
bactérias e vírus, utilizando apenas água
Reduz o consumo de energia, pois não necessita de ser 
seco numa máquina de secar, já que pode ser
armazenado húmido, até 72 horas depois de lavado

Rendimento 
superior de
limpeza

Durabilidade:
500 lavagens

Certificado na
eliminação de
bactérias e vírus

67% material
reciclado

67% RECYCLED
MATERIALS

Propriedades 4 cores.
Antibacterianas
Não necessita de  
máquina de secar

Peso: 135 gr/m²
Dimensões:
38 x 40 cm



r-MicroTuff Swift

Pano de microfibra tecida 100% reciclada e de
grande rendimento

1 pano é fabricado reciclando 2 garrafas de plástico
PET de 0,5 L
Microfibra tecida (dtex 0,6), alta capacidade absorvente.
Elimina perfeitamente a sujidade mais entranhada, sem
a utilização de detergentes químicos
Certificado como eliminando até 99,99% de vírus e
bactérias (testado com coronavírus e com
P. aeruginosa e S. aureus em superfícies de vinil, num
laboratório independente, apenas utilizando água)
Rótulo Ecológico Nordic Swan

0,5 L 0,5 L

2 garrafas PET 1 Pano

Rendimento
limpeza de
microfibra

Durabilidade:
500 lavagens

Certificado na
eliminação de
bactérias e vírus

100% material
reciclado100% RECYCLED

MATERIALS

4 cores.Rótulo 
Ecológico
Nordic Swan

Peso: 250 gr/m²
Dimensões:
35 x 38 cm



r-MicronSolo

Pano descartável com microfibra ultra-fina e viscose de
grande poder absorvente

Pano de tecido não tecido que combina 50% de 
microfibra ultra-fina (0,075 dtex) de 32 segmentos para 
uma limpeza mais profunda e eficaz, e 50% de fibras de
viscose para absorver líquidos
Formato descartável que garante a máxima higiene e
previne riscos de contaminação cruzada
Fabricado com 35% de PES reciclado proveniente de 
garrafas de plástico pós-consumo

Rendimento 
superior
de limpeza

Uso único

Certificado na
eliminação de
bactérias e vírus

35% material
reciclado35% RECYCLED

MATERIALS

2 cores.
Peso: 50 gr/m²
Dimensões: 30 x 40 cm cortado
Rolo: 25 x 32 cm pré-cortado



Vileda Professional - uma marca do Grupo Freudenberg
Na Vileda Professional desenvolvemos e fabricamos soluções de limpeza inovadoras
para utilizadores profissionais em diversas áreas tais como a saúde, ambientes controlados, 
limpeza geral de edificíos e HoReCa. Com delegações de venda nos principais países europeus, 
América do Norte e Asia, e com uma vasta rede de representantes em todo o mundo.
Vileda Professional é uma marca da Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS),
uma das treze unidades de negócios do Grupo Freudenberg, um grupo tecnológico com
valores globais.

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L.U.
C/ Can Gurri, 1A - Pol. Ind. Can Volart
08150 Parets del Vallés - Barcelona (España)
Telf: +34 93 573 99 00 Fax: +34 93 573 99 13
vileda.profesional@fhp-ww.com
www.vileda-professional.es


