Esfregona MicroCott
Resultado de limpeza superior face às pesadas
esfregonas de algodão

Área de aplicação

Principais benefícios

Instruções de utilização

Ideal para limpeza de pavimentos de
áreas pequenas, como estabelecimentos
comerciais, restauração, WC’s, etc.
Esfregona para todo o tipo de solos,
incluindo os mais rugosos. Indicada para
trabalhadores que requerem material
mais pesado e mais volumoso.

Fibras de algodão de cor cinza
 Resistência mecânica e química
(alcalinos, cloro, solventes…).
 Elevada capacidade de absorção a
seco.
 Sensação de volume.

1.

Descrição de produto
MicroCott é uma esfregona com grande
valor acrescentado face à esfregona
tradicional de cordões de algodão,
devido à combinação de três factores:
 Fibras de algodão que combinam
absorção de água e durabilidade.
 Microfibras para maior capacidade de
limpeza e libertação de líquidos mais
eficaz, ao espremer e na limpeza
 Cabeçal oval para aceder aos cantos.

Microfibras de cor branca
 Capacidade de limpeza mais efectiva.
Captação de partículas e remoção de
sujidade mais incrustada (incluindo
gorduras).
 Favorece a secagem mais rápida dos
solos, devido à maior libertação de
liquido quando espremida, com
menos esforço.
 Proporciona melhores resultados com
menos produto químico.
Cabeçal oval
 A forma oval permite um melhor
acesso na limpeza dos cantos.

2.

3.

4.
5.

Fixar o cabo de rosca Italiana
(Cabo Vassoura/Esfregona Vileda)
ao cabeçal da esfregona;
Mergulhar a esfregona na solução
(balde 10L ou 15L), colocar no
interior do espremedor, pressionar
e torcer até retirar a quantidade de
água desejada;
Lavar o pavimento com
movimentos em “S” e repetir as
operações anteriores.
Deve-se substituir a solução de
limpeza com frequência.
Depois de usar, lavar a esfregona e
guardar em local apropriado
(lavagem à máquina não é
recomendada, a faze-lo não deve
ultrapassar uma temperatura de
20ºC).

Código

Descrição

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/Caixa

122956

Recarga Esfregona MicroCott

31

1

30

100275

Cabo Vassoura/Esfregona Profissional

138 – Ø 21 mm

12x3

36

122704

Balde 10L c/espremedor

-

1

12

114002

Balde 15L c/espremedor

-

1

10
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