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PANO DE MICROFIBRA SOFT 

FINISHING 40 X 40 CM 
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PT 

DESCRIÇÃO 

O pano de limpeza de microfibras de acabamento suave é tecido com fios ultra-finos, 
consistindo em 80% poliéster e 20% poliamida, o que proporciona uma estabilidade superior. 

 É ideal para aplicações em ambientes críticos 

 Apresenta uma geração de partículas ultra-baixa 

 Pode ser usado húmido ou seco, com ou sem produtos químicos 

 Boa absorção com solventes 

 Eficaz na recolha de pó, sujidade, gordura e impressões digitais numa variedade de 
superfícies 

 Textura ultra macia e não abrasiva limpa superfícies sem as riscar 

 Lavável à máquina até 95 ℃ 

 

APLICAÇÃO  

 Torcer bem antes de ser usado molhado. 

 Este pano de limpeza em microfibra pode ser utilizado para todos os tipos de trabalhos 

de limpeza, em todas as superfícies comuns: madeira, aço inoxidável, laminados, cerâmica, 

cromados, etc. 

CARACTERÍSTICAS  

 Composição: 80% poliéster, 20% poliamida 

 Tamanho: 40*40cm 

 Peso base: 300g/m2+ 

 Não se pode lavar a mais de 95 ℃ 

 Não pode ser engomado 
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PANO DE MICROFIBRA SOFT 

FINISHING 40 X 40 CM 

 Não pode ser lavado com amaciador de tecidos 

DADOS TÉCNICOS 

 Absorção após gotejamento: cerca de 5 vezes o seu peso seco inicial 

 Taxa de absorção por um segundo: 1,9 gramas de água por grama de fibra seca 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
 

Código Descrição Medida 
 

2003-007034 PAÑO DE MICROFIBRA SOFT FINISHING AZUL 40 X 40 CM  
2003-007035 PAÑO DE MICROFIBRA SOFT FINISHING GRIS 40 X 40 CM 

 
* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

