Rubbermaid PULSE

™

SISTEMA DE LIMPEZA DE PAVIMENTOS COM MICROFIBRAS

UMA LIMPEZA 50%
MAIS RÁPIDA*

LIMPEZA RÁPIDA,
PRATICA E EFICAZ
* Dados de teste interno, em comparação com o sistema de esfregona e balde tradicional

Uma Limpeza Eficaz
Limpe mais metros quadrados em menos tempo
com a nova Rubbermaid PULSE™.
As microfibras mais finas do mercado, o depósito
integrado e o controlo de expulsão do produto
de limpeza contribuem para uma limpeza mais
eficiente, com menos custos laborais.
Q969 Rubbermaid Pulse™
MOPPING KIT

Inclui:

Cabo com encaixe de Depósito e Suporte de
Alumínio de 40 cm.

■■

 ONSTRUÇÃO LEVE
C
Pesa apenas 1,7 Kg carregada
com o produto de limpeza.
■■

 EGA ANTI-DERRAPANTE
P
Quando se apoia contra uma
parede, esta pega evita que o
cabo e a mopa caiam.

CABO COM BOTÃO PARA
DISPENSAR O PRODUTO
	O cabo ergonómico contém um
botão vermelho que dispara três jactos de produto de limpeza cada vez
que o accionar. Funcionamento com
uma só mão. Ajuda a reduzir as
lesões devidas à tensão repetitiva.
■■

■■

DEPÓSITO INTEGRADO
O depósito recarregável de alta
capacidade pode ser enchido com
0,6L do produto que desejar, para
limpar até 80 m2 de pavimento. As
janelas do depósito permitem uma
supervisão fácil do nível de produto.
O depósito de fluído integrado melhora consideravelmente a estética.

■■

■■

SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO
Suporte de alumínio de 40 cm
incluído. Também está apto para os
suportes de alumínio e mopas
Rubbermaid de 28 e 60 cm.

TAMPA CLEAN CONNECT™

ACCIONAMENTO PELO UTILIZADOR
Pressione o accionador para disparar três jactos de produto de limpeza por
trás da mopa (sem atomização, para uma limpeza mais ecológica).

COMBINE RUBBERMAID PULSE™ COM O DISPOSITIVO
DE REABASTECIMENTO RUBBERMAID PULSE™
DISPOSITIVO DE REABASTECIMENTO
RUBBERMAID PULSE™ Q966

Escolha entre uma
série de excelentes
mopas de microfibras
para personalizar o
sistema para qualquer
tipo de uso:

Capacidade: 7,5L
Enche a mopa Rubbermaid PULSE™ até 12 vezes.
Limpa até 930 m2.

MOPA DE ALTA ABSORÇÃO Q471-58
Recomendada para um rendimento ideal. Se está preocupado em molhar demasiado o pavimento, utilize uma mopa
de alta absorção e substitua-a de cada vez que efectuar um
reabastecimento. O depósito da mopa pode albergar até
0,6 litros de líquido e a mopa de alta absorção pode reter
até 0,7 litros. São uma grande combinação!

UM MELHOR SISTEMA COM
COMPONENTES INTEGRADOS:
O dispositivo de reabastecimento
Rubbermaid PULSE™ foi concebido
para que possa ser transportado de
uma maneira segura nos carrinhos
de limpeza Rubbermaid e para
poder efectuar reabastecimentos em
movimento.

MOPA HÚMIDA DE MICROFIBRAS DE 40 CM Q477-58
MOPA HÚMIDA DE MICROFIBRAS DE 40 CM Q470-58COM
ESFREGÃO
Perfeitas para a limpeza em geral.

MOPA DE ESFREGÃO Q474-58:
Perfeita para ladrilhos de cerâmica e para eliminar manchas, bem como
para todas as vezes em que seja necessária a utilização do esfregão.

TAMPA CLEAN CONNECT™
Tampa Clean Connect™ e Rubbermaid PULSE™
A mangueira é encaixada para um reabastecimento
sem verter uma gota. O caudal detém-se
automaticamente quando o depósito está cheio.

AMPLA ABERTURA DE REABASTECIMENTO
O depósito inclui uma abertura larga para o
reabastecimento, para facilitar o seu enchimento de
forma manual.

Melhor cuidado do pavimento
Poupe tempo e dinheiro com o novo Sistema de Limpeza
de Pavimentos Rubbermaid Pulse™. Este sistema,
controlado pelo utilizador e de grande capacidade,
permite aos profissionais da manutenção limpar mais
rápido e mais fácil e eficazmente.

UM SISTEMA DE LIMPEZA COMPLETO E GLOBAL
Rubbermaid PULSE™ com o Carrinho de Limpeza 9T75
e o dispositivo de reabastecimento Rubbermaid PULSE™
combinam-se para criar um sistema de limpeza eficiente
e eficaz.

ARMAZENAMENTO NO CARRO
Como todos os cabos de mopas Rubbermaid, o
Rubbermaid PULSE™ encaixa-se perfeitamente nos
carrinhos de limpeza, para um fácil transporte.

Rubbermaid Pulse™

Rubbermaid® Commercial Products
7, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg

Ref

Descrição

Q969-58
Q966
Q471-58
Q477-58
Q470-58
Q474-58

Kit de Limpeza de Pavimentos Rubbermaid Pulse™
Dispositivo de Reabastecimento Rubbermaid Pulse™
Mopa de Microfibras de Alta Absorvência
Mopa Húmida de Microfibras de 40 cm
Mopa Húmida de Microfibras de 40 cm com Esfregão
Mopa de Esfregão de Microfibras de 40 cm

Dimensões (cm)
148.0 x 10.7 x 40.0
35.8 x 22.4 x 27.4
52.8 x 19.0 x 1.6
44.5 x 14.0 x 1.6
47.5 x 14.0 x 1.6
45.0 x 14.0 x 1.6

www.rubbermaid.eu

Capacidade

Lote

0.6L
7.5L
-

1
1
6
10
10
10

