
NanoTech micro 
Pano 100% ultramicrofibras com nanopartículas de 
prata de efeito antibactérias 

Descrição de produto 
NanoTech micro é um pano 100% ultramicrofibras (0,1-0,3 
dtex) “endless”, uma tecnologia exclusiva da Vileda. As 
microfibras de Poliéster são embebidas com 
Nanopartículas de Prata que garantem um fortíssimo 
efeito antibactérias durante toda a vida útil do pano (> 200 
lavagens/usos), conforme certificado do reconhecido 
Instituto Alemão, Hohenstein (Relatório Nº. 09.8.3-0024). 
Composição: 
• 30% poliamida ultra-Microfibra  
• 70% poliéster ultra-Microfibra 
• <1% prata nano partículas 
 
Benefícios para o utilizador 

Higiene e Segurança: As partículas de prata do 
NanoTech micro impedem o desenvolvimento de 
bactérias no pano húmido, garantindo máxima higiene 
durante o período de uso ou mesmo durante o 
armazenamento sem secar. 
Produtividade: A excelente eficácia de limpeza das 
microfibras, o baixo peso do pano e possibilidade de 
antecipar a pré-preparação de panos, permitem uma 
poupança considerável de tempo, mantendo os 
elevados níveis de higiene.  
Saúde e Ambiente: O uso do NanoTech micro ajuda a 
prevenir a proliferação de bactérias e a sua longa 
duração reduz consideravelmente a emissão de 
resíduos, quando comparado com panos tradicionais ou 
descartáveis.  

 

Área de aplicação 
O NanoTech micro foi desenhado para todo o tipo de 
áreas onde a higiene é primordial, tais como hospitais, 
clínicas, casas de saúde, infantários, hotéis restaurantes, 
etc. Aplicável em todo o tipo de superfícies, a húmido 
com o método pré preparado ou com pulverizador. 
 
Como utilizar 
• Impregnar o pano com a solução de limpeza e torcer 

até obter o nível de humidade desejado (se pré-
preparado usar ~40ml/pano). 

• Dobrar o pano 2 ou 3 vezes de forma a obter 8 ou 16 
faces de limpeza. 

• Usar o pano sempre no mesmo sentido, mudar a 
face e desdobrar sempre que se encontrar sujo. 

• Quando usadas todas as faces, enxaguar o pano (ou 
substituir por outro lavado no caso do método pré-
preparado) e repetir os procedimentos anteriores. 

• Depois de concluídas as tarefas deve proceder à 
lavagem do pano, podendo faze-lo à máquina até 
95ºC. 

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack          Packs / Caixa 

128.601 NanoTech micro Azul 38cm x 40cm 5 20 

128.603 NanoTech micro Vermelho 38cm x 40cm 5 20 

128.602 NanoTech micro Verde 38cm x 40cm 5 20 

128.600 NanoTech micro Amarelo 38cm x 40cm 5 20 
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