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Esfregona Profissional Micro Ag 

1. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ARTIGO: 

Cor Código 

Azul 138495 

2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO:  
Limpeza de solos com microfibras a molhado. 

3. COMPOSIÇÃO: 
Partes plásticas:  Cabeçal:  100% Polipropileno 
   Pino fixador:  100% Polipropileno 

Tiras de têxtil internas: 50% Algodão; 40% Poliéster 
10% Aglutinantes, pigmentos, Cloreto de Prata 

Tiras de Microfibras: 30% Algodão; 30% Viscose, 20% Poliéster 
5% Poliamida; 10% Aglutinantes; 5% cola Polietileno 

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA:  
 Valor Unidade 

Peso por esfregona (600mm x 400mm) 130 g 

Número de tiras com Microfibras 4 Pcs 

Número de tiras internas 16 Pcs 

Dimensão das tiras 600 x 40 mm 

Máximo de absorção de líquido 450 % 

5. CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 
• Esfregona em tela não tecida com tiras microperfuradas, para todo o tipo de aplicações na limpeza profissional 
de pavimentos. 
• Com propriedades antibacterianas comprovadas (Leitat Technological Center, Espanha) 
• Com camada de microfibras para aumentar a capacidade de remoção de sujidade. 
• Para ser usada com os Baldes 10L com espremedor ou de 15L com espremedor. 
• Cabeçal com código de cores, em forma oval para facilitar o acesso aos cantos. 
• Grande capacidade de absorção e fácil libertação de líquido quando espremida. 
• Ideal para limpezas de recurso ou de áreas pequenas. 
• Para todo o tipo de pavimentos. 

Recomendações de lavagem: 
Temperatura recomendada de lavagem 60ºC. máxima 95ºC. 

Aplicação: 
Para usar a húmido ou molhado, deve enxaguar e torcer bem antes da primeira utilização. 

6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO 
Guardar em local apropriado e em ambiente frio e seco. Evitar a exposição directa ao sol. Este produto não está 
sujeito às regulamentações para transporte de substâncias perigosas ou de produtos químicos. Para eliminar, 
colocar no contentor de lixo apropriado ou incineração possível. É favor respeitar as normas vigentes para 
tratamento de resíduos. 

7. CERTIFICADOS DE QUALIDADE / CUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAIS 

Este produto é fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade da FHP. 
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