
Sistema UltraSpeed Mini 
Um mini sistema de limpeza extraordinariamente eficaz 

Como utilizar 
• Fixar a mopa no suporte pelos botões 
• Preparar 5L de solução de limpeza no balde. Para evitar 

rastos, reduzir a dose de químico, indicada pelo 
fabricante. 

• Molhar a mopa com o suporte articulado aberto. 
• Fixar o suporte no solo e iniciar a limpeza em forma de 

“8”, começando pela zona mais afastada da saída. 
• Repetir o processo de molhar e espremer a mopa, 

abrindo o suporte pelo pedal 
 
Benefícios para o utilizador 

Versatilidade: permite limpeza tanto de solos como 
rodapés, paredes e tetos. Possibilidade de utilizar a 
Mopa Micro, de microfibras, para limpeza convencional 
ou a Mopa Safe para solos de segurança. 
Eficácia: A mopa de microfibras é 51% mais efectiva a 
eliminar manchas, graças às bandas abrasivas e 50% 
mais rápida, comparada com a esfregona tradicional. 
Higiene: Os resultados de espremer deixam o solo seco 
mais rapidamente, evitando o desenvolvimento de 
bactérias. Código de cores na mopa para diferenciar 
áreas de aplicação. 

Área de aplicação 
Cobre as necessidades de limpeza em áreas pequenas 
(10-30 m2) como escritórios, lojas, casas de banho, 
cafetarias, quartos de hotel, cozinhas, etc.. 
 
Descrição de produto 
Sistema compacto que combina um balde de 10L com 
espremedor, um suporte plano com uma mopa de 
microfibras de 34 cm. Junto com o cabo telescópico 
configuram um kit pronto a usar. 
Um sistema compacto extraordinariamente eficaz, 
graças ao espremedor biónico e ao suporte articulado 
que permite espremer as mopas de forma eficiente. 

TSU Descrição Medidas Cor       Uds / Caixa 
131.593 Kit UltraSpeed mini - Cinza/Azul 2 

129.618 Calo Telescópico (rosca) 80-140 cm Cinza 10 

129.619 Suporte UltraSpeed Mini 34 cm Cinza  10 

129.620 Mopa MicroMop UltraSpeed Mini 34 cm Branca /Cinza 10 

  129.621   Mopa MicroMop UltraSpeed Mini 34 cm Cinza 10 
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