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 Toalhetes industriais especializados secos e húmidos 

 Fabricado na União 
Europeia 

 Toalhetes de mão (150 Toalhetes)  
 EN 12054  
 EN 1276  

 Remove tinta molhada, óleo, gordura, sujidade, etc. Para uso em mãos, ferramentas e superfícies. Com acção 
antibacteriana, e�caz contra a E-coli, Salmonella, MRSA, Listeria e doença de Weil. Dermatologicamente 
testado. 

  polipropileno    25g 

  Branco ,  266mm x 264mm 

 Toalhetes Heavy Duty (50 Toalhetes)   
 EN 12054  
 EN 1276   

 Toalhetes de alto rendimento removem de forma rápida e e�caz óleo, gordura, sujidade e tinta fresca. A 
sua superfície foi concebida para remover a sujidade entranhada. Acção antibacteriana e 
dermatologicamente testado. 

  Meltblown texturizado Tecido    38g 

  Laranja  -  266mm x 215mm 

 Toalhetes Sanitiser (200 Toalhetes)  
 EN 12054  
 EN 14476  

 Toalhetes sanitários com acção antibacteriana, e�cazes contra 99,9% das bactérias, incluindo a da gripe 
humana H1N1 e H3N2. Testado independentemente segundo as normas europeias EN12054 e EN14476 

  Poliviscose    25g 

  Azul  -  195mm x 200mm 

 Toalhetes para superfícies Sanitiser (200 Toalhetes)   
 EN 1276  
 EN 14476 

 Toalhetes bactericidas desenvolvidos para proteger superfícies e evitar a contaminação. Ideal para a 
higienização de superfícies antes da preparação de alimentos. Testado independentemente de acordo com 
as normas europeias EN1276 e EN14476. 

  Poliviscose    25g 

  Azul  -  195mm x 200mm 

 EN 12054 
 Desinfectantes químicos e anti-sépticos, produtos 
para higiene, esfrega e lavagem cirúrgica das mãos - 
actividade bactericida. 

 EN 1276 :  2009 
 Esta Norma Europeia especi�ca um método de teste e 
os requisitos mínimos para a atividade bactericida de 
desinfetantes químicos e produtos anti-sépticos, que 
formam uma preparação homogênea e �sicamente 
estável quando se diluem com água dura, ou no caso 
de produtos prontos para uso, com água. 

 EN 14476 :  2005 
 Este documento especi�ca um método de teste e 
os requisitos mínimos para a actividade virucida de 
desinfetantes químicos e produtos anti-sépticos, para 
instrumentos, mãos e superfícies que formam uma 
preparação �sicamente estável com água dura, ou no 
caso de produtos prontos a usar, com água. 

 Os toalhetes industriais devem ser sempre 
armazenados na posição vertical. 

 Fragrância Laranja 

 Teor Alcoólico 

 Sem Fragrância 

 TOALHETES INDUSTRIAIS 
 Para a lavagem das mãos, ferramentas de trabalho e superfícies com aditivo anti-bacteriano para proteger o trabalhador 

 Toalhetes Secos Multiusos ( 150 Toalhetes ) 
 Toalhetes versáteis adequados para uma variedade de tarefas industriais de absorção e limpeza. 
Absorve água, óleo, solventes e outros produtos químicos. O substituto ideal aos trapos tradicionais. 
Fornecido em caixa dispensador portátil acessível. 

  45% PET, 55% Pasta de madeira    10g 

  Branco   -  300mm x 500mm 


