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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
TOALHA MICROFIBRA PL2 ( TOALHA ECOLOGICA ) 

  
  

 MICROFIBRA é um material composto pela mistura de poliéster e poliamida, 

é um tecido composto por fios 100 vezes mais finos que o cabelo humano (0,1-0,3 

denier de grossura) o que significa que 9000 metros de fio pesam 

aproximadamente 1 grama.  

 
PROPRIEDADES  
 

 

DEFINIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Referência PL2 

Composição 80% poliéster, 20% poliamida 

Cores Azul – Amar. – Rosa – Verde Água 

Dimensões 40 x 40 cm (1) 

Peso por peça 45 gramas (2) 

Superfície de uso Metais, Plásticos, madeiras, etc. 

  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

1. Limpeza  

 
A estrutura triangular dos fios, com diversos espaços dentro permite que o 

tecido de Microfibra quebre as partículas de sujeira e gordura em outros 

menores, e as absorva para dentro dos vãos existentes possibilitando uma 

limpeza com um aspecto perfeito sem resíduos. A construção da linha de 

Microfibra permite que a coleta e retenção de pó, sujeiras e bactérias seja  
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melhores do que a dos métodos tradicionais de limpeza. A estrutura da 

microfibra não causa riscos nas superfícies em uso. 

 

2. Absorção 

Possui uma alta capacidade de absorção e secagem ( absorve de 3 a 5 vezes 

o seu próprio peso), devido ao fato de existir espaços livres dentro da própria 

estrutura de fio, que são rapidamente preenchidas e esvaziadas por líquidos. 

 

3. Anti-bactérias 

O tecido de Microfibra não permite a permanência de bactérias. Foi 

comprovado clinicamente que 94,3% são eliminadas e, por isso, o tecido, 

além de limpo, não fica com odores desagradáveis. 

  

4. Econômico 

O tecido de Microfibra é econômico e fácil de lavar. Pode ser lavado até 500 

vezes, mantendo as suas propriedades intactas. Além disso, não requer o 

uso de produtos de limpeza. 

 

ARMAZENAMENTO 

 

Quando armazenado fechado em sua embalagem original, manter em local 

coberto, seco e  temperatura ambiente 

 

EMBALAGEM 

Embalagem em saco plástico com 50pç. Peso 2,25kg (2) 

Nota.: todas as informações aqui mencionadas são dados informativos, obtidos em experimentos e 

testes. Não podemos garantir que os dados aqui mencionados produzam os mesmos resultados em 
suas aplicações. Para isto, o usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a 

adequabilidade aos seus propósitos, razão pela qual não assumimos responsabilidade sem acordo 

por escrito referente aos testes  aceitos pelas partes. 

 


