
Rodo Higiénico 

Rodo de espuma para quando a higiene é importante 

Como utilizar 
• Selecione a medida mais adequada às nossas 

necessidades de limpeza e conectá-lo a vara 
correspondente. 

• Ele pode ser usado tanto na direção do empuxo e 
arrasto, enquanto o impulso é recomendado para 
melhores resultados, já que permite uma melhor 
pressão no chão, e, portanto, uma melhor água e sujeira 
rastejam. Além disso, o deslizamento é mais 
ergonomicamente. 

 
Benefícios para o utilizador 

A espuma de cor verde claro é um material natural com 
uma grande densidade (174,3g/cm2) comparada com a 
espuma de cor preta 
A absorção de líquido é sensivelmente inferior à da 
espuma preta sintética, permitindo maior padrão de 
higiene 
A elevada elasticidade da espuma verde permite 
melhores resultados, mesmo em solos mais rugosos 
Maior resistência à rutura e ao desgaste. 

 

Área de aplicação 
Indicado para zonas onde é necessário remover grandes 
quantidades de líquidos dos solos (ex.: cozinhas). 
Recomendado para áreas com níveis de higiene 
exigentes. Garante enorme precisão e excelentes 
resultados a arrastar sujidade e líquidos quando usado a 
“empurrar”, podendo também ser usado a “puxar”. 
Grande comodidade e ergonomia pelo fácil deslize. 
 
Descrição de produto 
Espuma natural de cor verde, garante máxima higiene 
devido à superfície sem poros microscópicos 
(componentes adequados para contacto com alimentos) 
Casquilho com código de cores para minimizar o risco de 
contaminação cruzada 
Conector para cabos universais (casquilho de rosca e €-
clipe) para usar com os cabos Vileda Professional 
Friso anti salpicos em ambos os lados da estrutura do 
rodo para reduzir o risco de salpicos. 
Todos os componentes de fabrico dos rodos higiénicos 
cumprem com a norma FDA 21CFR. 
 -Peso (45cm) 230g 
-Peso (60cm) 280g 
 
*FDA (Food and Drug Administration)  
Controla e certifica se os produtos são seguros para ambientes de industria 
alimentar, bebidas, medicina, farmácia e cosmética. 

TSU Descrição            Medidas Uds /Pack Uds / Caixa 
141.972 Rodo Higiénico 45 cm 45 cm 1 6 

141.973 Rodo Higiénico 60 cm 60 cm 1 6 

141.992 Cabeçais cores - 4 6 
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