
Pano MicroClean Plus 
A microfibra mais fina para superfícies delicadas 

Como utilizar 
• Utilizar em seco ou ligeiramente humedecida.  
• Apta para aquelas áreas de trabalho que não exijam 

grande quantidade de água.  
• Não empregar suavizante durante a sua lavagem. Lavar 

com peças de cores similares e evitar o uso de 
detergentes de alta alcalinidade o lixivia. 

• Lavável mais de 500 vezes a 60ºC.  
• É aconselhável que cada centro de trabalho crie o seu 

próprio código de cores em função das suas 
necessidades. 

 
Benefícios para o utilizador 

 Limpeza superior: por ser composta por microfibras, 
arranca a sujidade desde a base, alojando-a no seu 
interior, sem deixar rastros nem pelos. Em seco ou 
humedecido com água, é capaz de eliminar as sujidades 
mais incrustadas, tais como a gordura, sem necessidade 
de produtos químicos.  
 
Rentabilidade: pano de tela não tecida de grande 
duração, permitindo mais de 500 lavagens  a 60ºC sem 
perder as suas propriedades. A natureza das suas fibras 
permite limpar com muito menos produto químico, 
permitindo uma poupança considerável durante a sua 
vida útil.  

 

Área de aplicação 
Adequado para todo o tipo de superfícies e sujidades, 
mas especialmente apto para materiais delicados, que 
para a sua limpeza não se possa utilizar água ou 
produtos químicos. Excelentes resultados na limpeza de 
cromados.  
 
Descrição de produto 
A produção do pano MicroClean Plus  é realizada com a 
nova tecnologia revolucionária na produção de panos 
com  microfibras, Micron Fibre Technology. 
Em comparação com as microfibras tradicionais, 
partindo do mesmo diâmetro, cada fibra está dividida 
em 32 segmentos em lugar dos 16 segmentos habituais, 
sendo as mais finas do mercado (0,075 dtex), 
oferecendo um grande rendimento e eficácia de 
limpeza. 
Graças à redução da espessura das microfibras em 50% é 
altamente eficaz para todo o tipo de superfícies, 
oferecendo um maior poder de limpeza. 
 Pano ultra leve (100 grs/m2) de tela não tecida 100%  e 
superfície com estrutura de rotogravura. 
• 70% PES e 30% PA 
• Espessura 0,36 mm 
• Absorção em seco: 320% 

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack Packs / Caixa 

152.530 MicroClean Plus  Azul 40 x 45 cm 5x20 100 

152.531 MicroClean Plus Vermelho 40 x 45 cm 5x20 100 

152.532 MicroClean Plus Amarelo 40 x 45 cm 5x20 100 

152.533 MicroClean Plus Verde 40 x 45 cm 5x20 100 
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