r-MicronQuick
Pano de microfibra TNT durável feito a partir de 70% de materiais reciclados

Descrição do produto

Recomendações de lavagem

Pano de microfibra durável feito com 73% de poliéster reciclado pósconsumidor. A microfibra ultra fina de 32 segmentos de última
geração garante um elevado desempenho de limpeza, sem marcas
ou excessos de agua mesmo num único passe.

Temperatura ideal para lavar: 60°C
Evite produtos de elevada alcalinidade e forte atividade de
branqueamento. Não utilize lixívia.

Área de aplicação

•
•

O r-MicronQuick é utilizado principalmente para a limpeza em áreas
sensíveis à higiene, como áreas de Cuidados de Saúde ou cantinas
escolares, onde a higiene e limpeza são essenciais.

Como usar
Pode ser utilizado para a limpeza com o método prepreparado.
Pode ser usado seco, humido ou molhado.
Enxagúe e escorra o pano até atingir o nível de humidade desejado,
dependendo do tipo de aplicação e da tarefa de limpeza.
Dobre o pano em três partes e limpe a superfície na direção da
limpeza. Mude o lado do pano quando estiver sujo.
Aplique um sistema de cores para evitar o risco de contaminação
cruzada.

Características e certificações

•
•
•
•
•
•
•
•

TSU

Fabricado com 73% de PES reciclado pós-consumo.
1 pano é feito a partir de 1 garrafa de plástico PET reciclada de
0,5 l.
Grande capacidade de absorção e limpeza de superfícies sem
deixar rastros.
Facilmente remova até mesmo a sujidade gordurosa.
Certificado para remover até 99,99% dos vírus* (*Coronavírus
testado em superfícies de vinil em um laboratório externo).
Certificado para eliminar até 99,99% das bactérias* (*Testado
com P. aeruginosa e S. aureus em superfícies de vinil em
laboratório externo).
Certificado Nordic Swan Ecolable
Está em conformidade com as normas ambientais CAM/GPP.
Duração útil: lavável na máquina até 400 vezes seguindo as
recomendações recomendadas de lavagem.
Sistema de codificação de cores de acordo com os princípios
haccp.

Descrição

Cor

Medidas (cm)

Uds. /Pack

Packs /Caixa

170.605

r-MicronQuick

Azul

38 x 40

5

20

170.632

r-MicronQuick

Vermelho

38 x 40

5

20

170.634

r-MicronQuick

Amarelo

38 x 40

5

20

170.633

r-MicronQuick

Verde

38 x 40

5

20
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