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Como utilizar 
• Preparar a solução no balde, com água tépida e um detergente 

de lavagem manual de loiça.  
• Embeber bem o Peluche e escorrer ligeiramente. 
• Molhar o vidro de cima para baixo e da esquerda para a 

direita.  
• Com o Lava-vidros escorrer e secar em simultâneo o vidro, com 

movimentos em “8”.  
• Para vidros de difícil acesso ou em zonas elevadas usa-se o 

cabo extensível. 
 
Benefícios para o utilizador 

Rentabilidade: estudo independente REFA concluiu que com 
Evolution poupa até 29% de tempo na limpeza de vidros, 
comparado com um equipamento tradicional. 
Fácil de usar: punho articulado e ajustável, permitem maior 
alcance a zonas de difícil acesso. Protege o utilizador de 
escorrimentos. 
Mais rápido: suporte com várias posições, evita que se recorra 
ao cabo em zonas ligeiramente altas. Punho ajustável numa 
rotação de 180º, permite molhar o vidro em ângulos difíceis.  

 

Área de aplicação 
Evolution é um sistema profissional para limpeza de vidros, ou 
superfícies lisas não vidradas de edifícios nos segmentos 
Horeca, Limpeza gerais e Hospitais.  
 
Descrição de produto 
O sistema é completamente modular, na medida em que os “T” 
desmontam-se e todos os componentes se integram entre si. 
Tem a possibilidade de optar por conjuntos completos ou por 
peças separadas:  
• Lava-vidros Evolution. 
• Peluche Evolution. 
• Borracha Evolution. 
• Cabos extensível Evolution. 
• Lámina e raspador Evolution. 
• Balde 20 L longo. 

TSU Descrição Uds. / Pack 

100.235 Peluche completo 35 cm 10 

100.236 Peluche completo 45 cm 10 

100.241 Recarga peluche 35 cm 10 

100.242 Recarga peluche 45 cm 10 

100.243 Lava-vidros completo 35 cm 10 

100.244 Lava-vidros completo 45 cm 10 

100.146 Borracha 35 cm 50 

100.147 Borracha 45 cm 50 

TSU Descrição Uds. / Pack 

100.247 Raspador 10x5 cm 25 

100.248 Láminas para raspador 10x2 cm 10x25 

100.204 Cabo extensível 2x1,25 m 10 

100.149 Cabo extensível 2x2 m 10 

100.150 Cabo extensível 3x2 m 10 

131.662 Balde 20 L 10 

100.181 Cono Removivel 10 


