
Pano MicroTuff Base 
A alternativa mai s económica em panos de microfibra tecida 

Como utilizar 
• Utilizar a seco ou ligeiramente humedecido.  
• Torça o pano e escorra até obter o grau de humidade 

requerido para o tipo de aplicação e limpeza.  
• Ñao utilizar amaciador durante a sua lavagem já que 

neutraliza o efeito da microfibra.  
• Lavável mais de 200 vezes a 95ºC, recomenda-se 

lavagem a 60ªC. 
• É aconselhável que cada centro trabalhe com o seu 

próprio código de cores em função das suas 
necessidades.  

 
Benefícios para o utilizador 

Resultados de limpeza: Elevada capacidade limpeza e 
absorção proporcionadas pelas suas microfibras de 0,3 
dtex. Sempre pronto a limpar depois de eliminar a 
sujidade rapidamente no balde de enxaguamento. 
Baixo investimento inicial: Uma solução adequada sem 
sacrificar os resultados de limpeza, que ñao necessita 
grande investimento e rentabilizado o seu ciclo de vida 
rápidamente.  
Aspeto mais profissional: Mesmo depois de muitas 
lavagens, o volume e a forma inicial do pano mantém-se 
como no primeiro dia, dando um aspeto mais 
profissional que o da maioria de panos da sua categoria  

Área de aplicação 
Oferece resultados ótimos com qualquer técnica de 
limpeza (Pré-preparado, com balde ou com spray, 
mesmo a seco). Mesmo em superfícies delicadas ou em 
limpezas com altos níveis de sujidade.  
 
Descrição de produto 
Pano de microfibra tecida com costuras reforçadas no 
seu perímetro.Matem todas as qualidades mesmo 
depois de várias lavagens.  
• Gramagem: 190 gr/m2  
• Grossura: 1,9 mm  
• Absorção em seco: 450%  
• Tamanho: 36 x 36 cm  
• Composição: 80%PES/20%PA  
• Disponível em 4 cores  

TSU Descrição Cor Medidas Uds. / Pack           Packs / Caixa 

145.841 MicroTuff Base Azul 36cm x 36cm 5 20 

145.842 MicroTuff Base Vermelho 36cm x 36cm 5 20 

145.843 MicroTuff Base Amarelo 36cm x 36cm 5 20 

145.844 MicroTuff Base Verde 36cm x 36cm 5 20 
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