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Esfregona SuperMop Ag

Solução de higiene para limpeza de pavimentos
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Como utilizar
• Conectar o cabeçal ao cabo Vileda mediante o exclusivo

conector por monoclique ou rosca.
• Utilizar em combinação com os dois cubos com

espremedor da Vileda Professional: ovalado de 10 L y
quadrado de 15 L.

• Passar por água antes da primeira utilização e após
utilização

Benefícios para o utilizador
Higiene. Sua composição de material sintético dificulta
o crescimento de gérmenes nas fibras. O agente
antibacteriano da prata limita o crescimento das
bactérias. Cabeçal com código de quatro cores para
evitar a contaminação cruzada. O cabeçal oval permite
um bom aceso as esquinas.
Resultados superiores. Material melhorado para uma
melhor limpeza e resistência. La tela sem tecer
conforma uma esfregona que retém os níveis
adequados de líquido e capaz de libera-lo de forma
muito eficaz no cubo traz o espremedor . A capa de
microfibra da esfregona Supermop micro proporciona
uma capacidade extra de limpeza.
Ergonomia. Leve, fácil de montar e transportar.

Área de aplicação
Ideal para limpeza de pavimentos em pequenas áreas
onde a inversão inicial é reduzida o precisa uma
capacidade de respostas de limpeza rápida.

Descrição do produto
Gama superior de esfregonas tecidos não tecidos para o
esfregado de qualquer tipo de pavimento, oferecendo
os melhores resultados ao costo mais baixo.
Sua composição única de íones de prata impede o
crescimento y la proliferação de bactérias y las elimina
por contacto direto.

Composição:
• Cabeçal: 100% Polipropileno
• Esfregona: 50% Microfibra Poliéster

50% Viscose
• Peso: 230 g/m².
• Nº de tiras: 20 (600 x 40 mm)
• Absorção: 650%

TSU Descrição Cor Medidas (cm) Uds / Caixa

167.842 SuperMop Ag Azul 31 24

167.843 SuperMop Ag Vermelho 31 24

167.844 SuperMop Ag Verde 31 24

167.845 SuperMop Ag Amarelo 31 24


