Esfregões
Abrasivos com esponja
Alta qualidade, poder de abrasividade duradouro

Área de aplicação

aplica-se em superficies não delicadas.

Instruções de utilização:

A gama de esfregões com esponja
da Vileda Profissional, disponível com
vários tipos de abrasivo, é ideal para
remover sujidade incrustada de todo
o tipo de superfícies. Desde lavagem
de loiça grossa e fina ou bancadas de
cozinhas, a instalações sanitárias ou
limpezas de fim de obra.

Salva-Unhas Preto: com abrasivdade
extra forte para zonas com sujidade
muito difícil.

1. Passar por água antes da primeira
utilização.

Descrição de produto:

Principais benefícios:

Os esfregões abrasivos Vileda Professional
garantem abrasividade até ao fim. São
produzidos com fibras de Nylon,
entrelaçadas e impregnadas em toda a
superfície, com resinas de alta qualidade
e com grãos abrasivos.
A esponja, colada ao esfregão, tem
como função de reter detergente e
resguardar os dedos durante a utilização.

• Limpeza eficaz:
A acção abrasiva proporcionada pelos
grânulos abrasivos permite remover
com facilidade a sujidade mais
ressequida. Pode ainda ser utilizado
em ambas as faces, em função da 		
superfície a limpar, garantindo sempre
a aplicação de detergente armazenado
na esponja.

Salva-Unhas Suave Azul: de abrasividade reduzida, é indicado para superficies delicadas.

• Comodidade:
A forma anatómica de esponja facilita
a tarefa de esfregar, porque se pode
exercer a pressão necessária sobre as
superfícies a limpar.

Salva-Unhas Verde e Esfregão Verde
com Esponja: de abrasividade forte

Esfregão Verde com Esponja:
Disponível com abrasivo verde para
aplicações mais intensivas e áreas de
dimensão superior.

2. Esfregar a superfície a limpar, com
movimentos circulares, até eliminar a
sujidade, que pode ser recolhida
com a esponja.
3. Ter sempre em conta o tipo de
superfície a limpar para não danificar
as superfícies delicadas.
4. Depois de usado o esfregão deve ser
bem lavado para retirar restos de
resíduos do seu interior.

Código

Descrição

Cor

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/caixa

100082

Salva Unhas Suave Azul

azul

15 x 7 cm

10

10

101404

Salva Unhas Verde

verde

15 x 7 cm

1

10

101879

Esfregão Verde c/ Esponja

verde

14 x 9 cm

10

8

101885

Salva Unhas Preto

preto

15 x 7 cm

10

10
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