
MicroCott 
Gama de esfregonas de algodão e microfibra, para os 
melhores resultados com a máxima absorção e suavidade 

Vileda Professional  
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. 
Höhnerweg 2 a 4, 149 BauD - 69465 Weinheim Telefone: +49 (0) 6201 80-4336 Regional Fax Centro Técnico: +49 (0) 6201 
88-4339 www.vileda-professional.pt  vileda.professional2 @fhp-ww.com  

Como utilizar 
• Enxaguar bem antes da primeira aplicação.  
• Para a esfregona utilizar o balde com escorredor de 10L 

ou de 15L da Vileda. Para a mopa utilizar a pinça mopa e 
escorrer na prensa vertical dos carros da Vileda. 

• Despois de utilizar, recomenda-se a lavagem com água 
fria, a uma temperatura máxima de 20°C. Não lavar com 
suavizantes, nem utilizar com água quente. 

 
Benefícios para o utilizador 
• Limpeza fácil e eficaz em molhado e húmido, 

juntamente com o balde e escorredor (para esfregona) 
ou prensa (para mopa).  

• Excelente capacidade de absorção e suavidade graças 
ao algodão e às microfibras.  

• Ideal para todo tipo de pavimentos. O duplo formato 
(esfregona e mopa) fazem que a gama MicroCott seja 
ideal para as tarefas de lavagem em todo o tipo de 
pavimentos graças à sua capacidade de limpeza e de 
secagem. 

Descrição de produto 
Mopa e esfregona para a limpeza em molhado que 
combinam a elevada absorção do algodão com a 
excelente eficácia de limpeza das microfibras. 
Identificável pela cor das suas tiras:  
• Azuis. 50% Algodão: proporciona absorção de 

líquidos e durabilidade do material. 
• Brancas. 50% Microfibras: maior capacidade de 

limpeza e uma libertação de líquido mais eficaz 
quando escorrida e durante a lavagem. 

  
Área de aplicação 
Para áreas entre 10 e 50m2 aconselha-se o uso da 
esfregona. Para espaços superiores a 50m2 a mopa 
torna-se mais eficaz graças às suas dimensões tanto de 
cobertura como de retenção de água. 

TSU Descrição Dimensões Uds / Pack Packs / Caixa 

152640 Esfregona MicroCott  24 cm 1 24 

152628 Mopa MicroCott 15 x 31 cm 1 15 

20 


