PLT – PAPEL LIMPEZA TOTAL
PARA LIMPEZA INDUSTRIAL

VANTAGENS DE PAPEL LIMPEZA TOTAL

Que é um Papel Limpeza Total ?
São estruturas formadas por filamentos, naturais ou artificiais, dispostos em
múltiplas direcções.
Estas estruturas podem ser compactadas ou ligadas por processos químicos
(resinas) ou físicos, tais como aglutinação, calor / pressão ou de jactos de água.

Percepções do produto
Papel Limpeza Total
 Conceito reutilizável:
Associado a durabilidade, resistência e economia.
Ele pode ser reutilizado muitas vezes antes do
descarte.
 Conceito descartável:
Associada com a ausência de contaminação,
praticidade para usar.

Papel Limpeza Total
VS
Panos convencionais

Descartável .

No Desechable, costos altos de lavado

Elevada resistência mecânica

Resistencia Mecánica

Baixo desprendimento de partículas

Alto desprendimento de partículas

Grande Capacidade e velocidade de Absorção Capacidade de Absorção inconstante

Alta resistência química

Baixa resistência química
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O MELHOR PRODUTO PARA LIMPEZA
 Maior absorção,
desempenho e economia.
 A um preço muito acessível, levando em
consideração o número necessário de
folhas no momento de fazer o trabalho.
 Quando olhamos para o desempenho,
qualidade e custo-benefício o papel
limpeza total é a opção mais econômica e
adequada.
 Evite grandes volumes de residuos
gerados pelos panos.
 Alto desempenho para reduzir custos na
substituição de panos de algodão e
estopa.

Desempenho de pano não tecido:
•Unidades aproximadas por kg. : 150 folhas
* Unidades aproximadas por pac. de 5 kg. : 750
folhas

Rendimento de pano de algodão:
*Unidades aproximadas por kg.: 15 panos
*Unidades aproximadas por pac. de 5 kg.: 150
panos

*DESEMPENHO DO PANO NÃO TECIDO COM
RESPEITO AO PAPEL LIMPEZA TOTAL:
10 VECES MAIS

Papel Limpeza Total
para manutenção industrial.

•Excelente em serviço pesado, resistente a todos os solventes utilizados no trabalho de
limpeza, bem como gasolina, óleo, graxa, etc.

•Concebida para reter alta sujeira, como gordura e óleos em empregos que requerem uma
limpeza eficiente e de baixo custo.

•Resistente, muito econômico e muito eficiente sobre produtos similares.

•Descartável, evita os grandes volumes de resíduos gerados pelos panos
industriais, reduzindo os custos de contenção.

•É recomendado para a limpeza de qualquer tipo de fixação mecânica de graxa, sujeira ou
derramado na oficina, a sua capacidade de absorção e resistência o torna insuperável na
limpeza de equipamentos tais como motores elétricos, mecânicos, etc. Excelente em
qualquer oficina onde a eficiência e resistência e baixo custo sejam necessários.

•Uma alternativa limpa, uniforme, segura e descartável ao contrário do pano industrial.

PAPEL LIMPEZA TOTAL
Para limpeza industrial

 Limpeza multiuso, como trabalhos industriais, limpeza de mãos,
derrames em áreas de manutenção e produção.
 Altamente absorvente, resistente e macio. Também serve para
fazer tarefas de: polimento, lustragem e abrilhantado.
 Alto desempenho para reduzir custos na substituição de outros
tipos de panos, estopas, flanelas ou outros.
 Seu acabado, permite recolher a sujeira em todas as direções,
garantindo a higiene absoluta.
 Ideal para a limpeza de hospitais onde você deve usar panos
descartáveis e servem para movimentar os produtos para
desinfetar superfícies, paredes, painéis de controle, etc.
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Clientes:
 Marmoraría
 Fábricas de Móveis

Química e Farmácia

Indústria Naval
Industria Gráfica

 Empresas em geral

Mineração

 Fábricas de Vidros

Limpeza Hospitalar

 Fábricas de Bebidas

 Indústria de

Laticínios
 Indústria de pesca
 Indústria Frigorífica

Indústria de Automóveis
Pinturerías
Petroleiras

Fábricas de Aluminios
Industria de Alimentos

