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- Toalhitas para capturar microorganismos instantaneamente.

- Evite desinfectantes. Capture instantaneamente 99,9% dos germes apenas com 

água.

- Manter seus espaços livres de vírus, germes e bactérias é mais importante do que 

nunca. Os desinfectantes matam os germes, mas deixam resíduos que degradam as 

superfícies. Em vez disso, com a tecnologia patenteada Micro-Organism Trap Wipes 

da 3M ™, você pode capturar e matar os germes para limpar as superfícies e 

virtualmente eliminar a contaminação cruzada sem a necessidade de 

desinfectantes.

- Sem odor químico ou degradação da superfície:

- Escolha uma solução que funcione apenas com água, sem a necessidade de 

desinfectantes, evitando assim o cheiro de produtos químicos, o uso de EPIS e a 

degradação de superfícies.

- Capture e mate rapidamente 99,9% dos microrganismos, incluindo SARS-CoV-2 *.

- Use água - funciona sem desinfectantes, sem necessidade de EPIS.

- Reduza o desperdício: embalagens recarregáveis; se os lenços secarem, basta 

adicionar água.

- Elimine virtualmente a contaminação cruzada.

- Reduzir o potencial de um terreno fértil para micróbios.

* Com base em testes de terceiros apenas com água.

- Não é mágica, é ciência.

- Sem odor químico ou degradação da superfície.

- Latas e baldes recarregáveis   e recicláveis   ajudam a economizar custos de 

embalagem e reduzir o desperdício.

- Se os panos não usados   secarem, basta adicionar água.

- Quando usado com água, nenhum EPI é necessário.

- Não são impregnados de líquido, o que torna os dispensadores mais leves para o 

transporte.

- Cada dispensador tem 85 Toalhitas.

- Embalagem: 1 caixa - 4 Dispensadores de Toalhitas

- Recomendado para efectuar limpeza sobre superfícies lisas e não rugosas em 

locais. Perfeito para superfícies de contato frequente e de rotação rápida, onde os 

microorganismos precisam ser mortos instantaneamente ou onde os produtos 

químicos não são uma solução segura ou viável.

- Não Aplicável.
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