
PANO DE MICROFIBRA

Descrição do produto
Composto por microfibras hidrofílicas e lipofílicas 
entrelaçadas, o pano de microfibra proporciona uma 
excelente absorção de água e óleo, removendo com 
facilidade e rapidez graxas, óleos, poeiras e partículas 
sólidas, deixando a superfície muito mais limpa que 
qualquer pano convencional.
Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona 
características de remoção específica, enquanto uma atrai à 
água a outra remove gordura e poeira.

Características
• Microfibras macias removem e retêm o pó, não apenas 

espalhando-o.
• Não arranha.
• Não mancha.
• Não risca.
• Não solta resíduos.
• Uso a seco.
• Uso úmido.
• Longa duração.
• Lavável.
• Macio.
• Toque agradável.
• Fácil deslizamento.

Aplicação
•  Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção 

de ceras e para acabamento final do polimento, sem 
riscar a superfície.

• Limpeza geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, 
cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos 
eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores 
(tela). 

Modo de usar
•  Utilize-o seco para retirar o pó e dar brilho (o pano é 

macio e flexível).
•  Umedecer com água para limpar objetos polidos e 

remover sujeiras difíceis.
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PRINCIPAIS VANTAGENS 

• Não arranha.
• Não mancha.
• Não risca.
• Não solta resíduos.
• Excelente absorção de graxa e 

óleos.



PANO DE MICROFIBRA

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Depois de usá-lo lave manualmente ou em máquinas de 

lavar.
• Lavar sempre com sabão neutro e deixe secar a sombra.
• Não lave com tecidos coloridos.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade
• Armazenar em local seco, ventilado e longe de produtos 

que tenham odores fortes.
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Tamanho 40 cm x 40 cm
Cor Azul
Embalagem 4 unidades
Densidade 260g/m²

Alongamento
Longitudional 50%
Transversal 63%

Composição
80% poliéster
20% poliamida

Qtde. embalagem Cor Código
04 unidades Azul 0899 900 117

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos


