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Descrição do Produto 

 
A Toalha Mágica da Tekbond possui incrível absorção de líquidos, em relação as toalhas 
convencionais. Quanto mais você usa, melhor será o desempenho da toalha.  
Com uma trama de excelente resistência, composta por fibras de poliéster, garante 
durabilidade mantendo sua forma original. 

 

Propriedades Físicas 

 

Aparência (visual):                                                  Toalha lisa colorida 

Material principal: PVA 

Validade: Indeterminada 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Fácil e simples de usar. 

 Alta absorção. 

 Não tóxico. 

 Leve e compacta. 

 

Indicações 

 

Pode ser utilizada para secar: box de banheiro, vidros, superfícies delicadas, pets, cabelo, carro, diversos tipos de líquidos, entre 

outras aplicações como utilizar na academia. 

 

Instruções de uso e manuseio 

 

1. Antes de utilizar a Toalha Mágica da Tekbond pela primeira vez, lave-a com água morna e sabão neutro (glicerinado). 

2. Para melhor absorção use-a dobrada; 

3. A toalha se tornará dura quando seca, molhe a novamente para recuperar as características originais. 

4. Após o uso, guarde-a no tubo limpa e levemente umedecida. 

 

Lembre-se, mantenha a embalagem limpa, isso evitará mofo e/ou odor. Caso isso ocorra, a toalha não perderá suas características.  

Não utilizar secadoras, corantes, alvejantes, amaciantes ou branqueadores ópticos.  

Evitar contato com graxa, óleos ou gordura.  

Lavar somente a mão. Evite expor ao sol por longos períodos de tempo. 

Seguindo as instruções acima, você terá uma toalha com longa durabilidade. 
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Embalagens disponíveis 

 

A Tekbond disponibiliza: tubo com uma unidade 64cm x 43cm na cor azul. 

 

Informações gerais 

 
A Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto pode ser obtida em nosso site: www.tekbond.com. 


