
Mopa Trio 
Mopas planas de Microfibras, Algodão e Poliéster 

Como utilizar 
• Utilizar o sistema que melhor se adapte a cada local 

e/ou necessidade. 
• Resiste à lavagem a 95ºC, mas para uma duração mais 

prolongada recomenda-se 60ºC. 
• A limpeza plana é optimizada aplicando movimentos 

em “8”. 
• Não recomendável o uso com substâncias muito 

concentradas de cloro ou excessivamente alcalinas. 
 
 
Benefícios para o utilizador 

Eficácia: Combinação de 3 fibras em bandas garante 
uma ação tripla durante a limpeza:  

       Bege: elevada absorção. 
       Cinza: reduz a fricção. 
       Branco: elevada capacidade de limpeza. 
       As franjas ajudam a arrastrar e recolher a sujidade.  
       Boa capacidade de secagem. 

Resistência: Resistente ao desgaste, a produtos 
químicos e aos processos de lavagem. Resistente mais 
de 500 lavagens (250 lavagens Express) a 60ºC. 
Versatilidade: Disponível para os 3 sistemas com 
respectivos suportes:  

       UltraSpeed: fixação por tiras para prensa e suporte  
       UltraSpeed.  
       Express: fixação com velcro 
       CombiSpeed: encaixe com bolsa. 
 

Área de aplicação 
Para limpeza de solos irregulares ou com juntas, graças à 
configuração das franjas. Limpeza de solos com nível de 
sujidade elevado. 
 
Descrição de produto 
Combinação de três tipos de fibras para optimizar as 
tarefas de limpeza. 
Bege: 75% algodão, 20% Poliéster , 5% Viscose 
Cinza: 30% algodão, 70% Poliéster 
Branco 100% microfibras Poliéster 
Disponível com 3 tipos de encaixe para os diferentes 
sistemas da Vileda. Todos de 40cm.  
Com código de cores para diferenciar zonas de 
aplicação. 

TSU Descrição Medidas Cor       Packs / Caixa 
143.202 Mopa Trio UltraSpeed 40 cm Branco / Cinza / Bege 20 

143.203 Mopa Trio Express 43 cm Branco / Cinza / Bege 20 

143.200 Mopa Trio CombiSpeed 40 cm Branco / Cinza / Bege 20 
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