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TRANSEC 100.292 - Tapete Desinfetante - 60 x 90 m

ÁREA DE APLICAÇÃO
TRANSEC é um tapete versátil concebido para reter com
grande eficácia sujidade líquida. Ideal para colocar nos
acessos a zonas muito húmidas, de edifícios em geral, linhas
de produção ou laboratorios. É usado também como
complemento de secagem num sistema que inclua um tapete
V-MAT ou TRANSIT.
DESCRIÇÃO DOE PRODUTO
Composição: 100% polipropileno e com base em PVC anti
derrapante. Apresenta-se em três cores e vários tamanhos
para melhor adaptação à decoração do local às necessidades
de retenção de sujidade.
COMO UTILIZAR
• Utilizar o tamanho de tapete adequado a cada espaço
especifico - quanto maior for a superficie coberta maior é o
numero de passos dados em cima do tapete, aumentando
assim a sua eficácia.
• Para a manutenção aplicar os utensilios tradicionais de
limpeza de carpetes tanto manuais como mecanizados:
aspiradores, máquinas rotativas, de injecção e extracção, etc.
BENEFÍCIOS PARA O UTILIZADOR
Excelente capacidade de limpeza: a acção mecânica dos filamentos proporcionam uma escovagem das solas,
chegando a reter cerca de 90% da sujidade.
Secagem perfeita: absorve os líquidos por capilaridade a partir da base do tapete.
Higiénico: não empapa, elimina os problemas de humidades e maus cheiros. Fácil de limpar.
Decorativos: disponível em três cores atractivas.
Rentável: longa duração com garantia de um processo de fabrico à base de fibras sintéticas.
Segurança: possui a altura ideal - 9 mm e é vendido com um remate fino que permite a abertura fácil de portas e a
passagem de rodas sem qualquer dificuldade. Não escorrega pois a sua base em PVC anti-derrapante e evita o
deslizamento do tapete.
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