Mopa Active 8
Excelentes resultados na limpeza de pavimentos

Área de aplicação

Principais benefícios:

Instruções de utilização:

A Mopa Active8 está desenha para obter
os melhores resultados e oferecer grande durabilidade na limpeza profissional
de áreas grandes.
Recomendada para limpeza geral de
edifícios, Horeca e Hospitais. Utiliza-se
em conjunto com carros de 1 ou 2
baldes equipados com a Prensa Vertical.

• Excelentes resultados:
Material não tecido muito leve com
a parte superior abrasiva, proporciona
uma limpeza mais efectiva.

1. Lavar as mopas antes da primeira
utilização.

Descrição de produto:

• Comodidade:
O conjunto dos elementos que
compõem o sistema foi desenvolvido
para tarefas intensivas com menor
esforço para o utilizador.

A Mopa Active8 é fabricada em tela não
tecida, com uma banda abrasiva de
Nylon na parte superior para ajudar a
retirar a sujidade mais incrustada. Pinça
Mopa em plástico muito resistente para
fixação à Mopa e ao Cabo Mop Mopa
de alumínio.

• Rentabilidade:
A grande superfície de contacto com
o solo e baixa fricção, torna a limpeza
mais rápida e a mais rentável do
mercado nesta categoria de produtos.

2. Utilizar a parte abrasiva da mopa 		
para remover manchas ou sujidade
incrustada.
3. Efectuar movimentos em 8 em toda
a superfície do pavimento a limpar.
4. Após o uso deve lavar bem a Mopa e
guardar limpa.
5. Para melhores resultados
recomendamos a utilização da mopa
Active8 com a Prensa Vertical
colocada nos Kit com Prensa Vertical
de 1 ou 2 baldes, ou no carros Origo,
ou Voleo.

Código

Descrição

Cor

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/caixa

100185

Mopa Active 8

azul

38x14 cm

1

20

101202

Pinça Mopa

cinza

14 cm

1

10
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