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Dados técnicos 
 Valor típico Unidades 

Peso 125 g
 

N de tiras 20 (600x40) mm 

Cap. Absorção em seco 770 % 

Características e instruções de utilização 

 Fregona para todo tipo de aplicaciones 

 Para ser usada con cubos y escurridores Vileda 

 Cabezal oval para limpieza optimizada de rincones 

 Elevada absorción y Buena liberación de agua 

 Ideal para Limpieza de pequeñas áreas 

 Todo tipo de suelos 

 Contiene agente anti-bacterias para una mayor seguridad de uso 

 
 
 
 

Armazenamento, Transporte e Eliminação 

Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar a exposição direta à luz solar. Não sujeitos a normativas de transporte para 
substâncias perigosas. Descartar em contentores de lixo adequados ou incineração. Respeitar as normativas locais. 

  

 

Qualidade / Cumprimento de normas Internacionais 

Este produto foi fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade de FHCS. 

 

 
Data: 10/07/2017  
Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou certificado de garantia e 
pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos clientes face às suas necessidades específicas 
e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a mercadoria, quando entregue, está em perfeitas condições de uso, 
de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar qualquer dano ambiental. 

Número internacional de artigo Classificação de produto  

137.904 Azul 
137.905 Roja 
137.906 Verde 
137.907 Amarilla 

Limpeza de pavimentos. 

 

 

Composição 

 

Partes plásticas:  
Cabeçal: 100% Polipropileno 
Pino fixador: 100% Polipropileno 
Tiras de têxtil:  
50% Algodão 
40% Poliéster 
10% Aglutinantes, pigmentos, Cloreto 
de Prata 

 

Ficha técnica de dados 
Esfregona Clássica Ag 

 


