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A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS Proteção e Segurança | Tapete de Desinfeção

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Tamanho 850x600mm 

✓ Fabricado em nylon e base de 
borracha

✓ Resistente a químicos, gorduras 
e óleos

✓ Fácil manutenção, lavável à 
máquina até 60ºC, com uma 
resistência de mais de 200 
lavagens

✓ Base antiderrapante e com uma 
elevada capacidade de absorção 
de água

Tapete para desinfeção e limpeza dos sapatos, recomendado para zonas de grande tráfego e desenvolvido 

especialmente para interiores.

Dispõe de uma base de borracha antiderrapante resistente  a químicos, óleos e gorduras.

Para uma higienização perfeita pode ser lavado à máquina a 60˚C no mínimo 200 lavagens.

Descrição

Unidades industriais, lojas, gabinetes, escritórios, restaurantes, centros comerciais e hospitais.

Campos de aplicação

Tapete de Desinfeção

PRODUTOS ASSOCIADOS

Máscaras de proteção

Luvas de proteção

Óculos de proteção

Capacete de proteção

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD

000000000274 Tapete de Desinfecção 850x600mm com rebordo Premium PECOL 1 Uni.

000000000275 Pack Tapete Desinfeção Rapid 850x600mm com rebordo Premium PECOL 1 Uni.

000000000276 Pack Tapete Desinfeção 850x600mm com rebordo Premium PECOL 1 Uni.

• Coloque o Tapete de Desinfeção no local pretendido;

• Aplique os autocolantes de chão em vinil da forma que é sugerida para melhor sinalização;

• Aplique 1L de Solução Desinfetante no estado puro (P375 Desinfetante Clean & Care Rapid) ou diluido a 

2% (P370 Desinfetante Multisuperfícies Concentrado Clean & Care). Para mais informação sobre a diluição 

do P370 consulte as instruções de uso no rótulo do produto;

• O Tapete está pronto a ser utilizado: 

- Cada pessoa, ao entrar, deve pisar o Tapete húmido para molhar e desinfetar a sola do calçado;

- De seguida, deve passar para o Tapete de Limpeza, onde deve limpar os pés.

Instruções de Utilização

• 1 tapete desinfeção 850x600mm;

• 1 conjunto de 8 autocolantes de chão em vinil antiderrapante;

• 5L de P375 Desinfetante Clean & Care Rapid ou P370 Desinfetante Multisuperfícies Concentrado Clean & Care.

Inclui

Tapete de Desinfeção

Tapete de Limpeza
(Tapete não incluído. 

Opcional.)


