Mopa Safe
Mopas planas para solos antiderrapantes ou de segurança

Mopa SafetyPlus Swep Duo

Mopa SafeMop UltraSpeed Mini

Mopa SafeMop UltraSpeed

Área de aplicação
Para limpeza de solos que requerem uma limpeza
enérgica ou que, pelas suas características
antiderrapantes, apresentam grandes dificuldades para
limpar quando usadas mopas tradicionais.
Solos rugosos e antiderrapantes, de WC, vestuários,
ginásios, cozinhas, escadas, etc.
Descrição de produto
Mopas planas com uma base abrasiva fabricada com 3
fibras 100% poliéster. Duas com maior poder abrasivo e
a terceira em microfibra para absorver e remover com
eficiência toda a sujidade.
UltraSpeed de 40cm e fixação por tiras, sistema
exclusivo de tiras para usar com baldes e prensa.
Swep de 50cm e dupla face de microfibras curtas 100%
poliéster. Para o sistema pré-preparado.
Com código de cores para diferenciar zonas de
aplicação.

TSU
147.475
147.474
129.621

Descrição
Mopa SafeMop UltraSpeed
Mopa SafetyPlus Swep Duo
Mopa SafeMop UltraSpeed Mini

Como utilizar
• Utilizar a mopa adequada para cada sistema pela face
abrasiva:
• UltraSpeed balde com prensa. Utilizar uma
segunda mopa com propriedades absorventes
para eliminar toda a sujidade.
• Swep humedecer tantas mopas quanto zonas
a limpar. Utilizar a segunda face para absorver
• Resiste à lavagem a 70ºC, mas para uma duração mais
prolongada recomenda-se 60ºC.
• A limpeza plana é optimizada aplicando movimentos em
“8”.
• Não recomendável o uso com substâncias muito
concentradas de cloro ou excessivamente alcalinas.
Benefícios para o utilizador
Eficácia: A face abrasiva permite uma limpeza enérgica
e intensiva. A fricção é minimizada.
Resistência: Resistente ao desgaste, a produtos
químicos e aos processos de lavagem. Resistente a mais
de 250 lavagens a 60ºC.
Prático. Evita o uso de escovas. A mopa Swep de dupla
face permite recolher o líquido simplesmente usando a
outra face de microfibras.

Medidas
40 cm
50 cm
34 cm
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Cinza
Cinza
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Uds / Caixa
25
20
10

