
Você está prestes a inovar
seus conceitos sobre limpeza.

DuPont SontaraTM ®

PANOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL



fabricado com a tecnologia da DuPont.

Tecnologia DuPont à serviço
da pureza e da maciez.
Através de um processo de

hidroentrelaçamento, fibras de

poliéster, viscose ou celulose são

consolidadas por jatos d’água sob alta

pressão. O resultado é um não tecido

com pureza, suavidade e resistência

únicas, por dispensarem aditivos

químicos ou adesivos para manter

suas fibras consolidadas.

Ninguém substitui a sua eficiência.
Os panos de limpeza industrial DuPontTM

Sontara foram desenvolvidos para®

atender os mais rígidos processos de

higiene e efciência nos procedimentos

de limpeza demandados pelos diversos

setores da indústria. Papel, retalhos de

tecido, toalhas de algodão relaváveis,

tecidos resinados, entre outros materiais,

oferecem alto risco de contaminação

além de impactar negativamente na
produtividade e no seu custo em uso.

DuPontTM Sontara® é um não tecido

Sontara
®

Indicação

de uso

cor

Apresentação

Ambientes com Ambientes
média e alta

Alta sujidade.sujidade.

Maior capacidadeMaior capacidade

de absorçãode absorção

Maior limpeza eMaior limpeza e

Maior capacidade

de absorção

Maior limpeza e

durabilidade. durabilidade.durabilidade.

Caixa com 10 Bolsas Caixa com 10 Bolsas
de 200 panos de 120 panos
30 x 30cm. 30 x 30cm.30 x 42cm. 30 x 42cm.

Ambientes de alta Industria Aeronáutica
sujidade ou de
acabamento.

Maciez e alta

resistência

Maciez e alta

resistência

mecânica. mecânica.

Caixa com 10 bolsas Caixa Pop-Up

de 100 panos de 250 panos

DuPont TM

Rolo com 500 panos Rolo com 400 panos

Rolo com 500 panos

32 x 42cm. 30 x 38cm.

32 x 42cm.

Sontara ECL Sontara HDSontara ECWSontara EC Sontara AC

Indústria Alimentares
Indústria Farmacêutica

AirCraftHeavy DutyEngineered clothEngineered cloth Light Engineered cloth

Turquesa
ECT (Turquesa)
ECB  (Azul) Branco Azul Branco

Industria Automóvelcom



Quem enxerga o futuro com vontade de crescer, sempre

busca novos desafos para ampliar horizontes, vislumbrar

novas experiências e enriquecer a mente.

Nesse processo, ter segurança e contar com algumas

certezas ampliam as chances de bons resultados.

É por isso que você pode confar em DuPont Sontara .TM ®

Os panos de limpeza industrial DuPont Sontara são oTM ®

resultado de constantes pesquisas tecnológicas em busca

de limpeza e higienização perfeitas, com total segurança.

DuPont Sontara oferece um conjunto de soluçõesTM ®

em panos de limpeza industrial, que atendem a todas as

situações exigidas pela sua produção.

Equipamentos, bancadas, peças, componentes,

salas limpas. Seja qual for sua necessidade,

inove sempre com DuPont Sontara .TM ®

Limpeza nos mínimos detalhes.

Quem procura inovar
com segurança

e produtividade,
não pode abrir mão

de alguns pequenos
detalhes.



Farmácia, Higiene e Cosméticos

Por serem descartáveis, possuirem alto

poder de arraste e baixo desprendimento

de fapos, os panos de limpeza industrial

DuPontTM Sontara® são indispensáveis nos

processos de higiene e limpeza, reduzindo

os riscos de contaminação. Seu alto

desempenho, reduz o tempo necessário

para preparação de equipamentos e de

ambientes produtivos.

É ideal para a limpeza de acessórios,

esteiras, mesas e bancadas produtivas,

pias, estufas e outras superfícies em

laboratórios, especialmente dentro

ambientes controlados e salas limpas.

Alimentos e Bebidas

Graças à sua estrutura e composição,

os panos de limpeza industrial DuPontTM

Sontara® têm grande poder de absorção

e excelente arraste de sujidade.

Ideal para a limpeza de esteiras,

bancadas, moldes, formas, embaladeiras

e em todas as áreas produtivas das

indústrias de alimentos e de bebidas.

Conte com a tecnologia de DuPontTM

Sontara® para adequar sua empresa

às boas práticas de manipulação e de

higiene estabelecidas pela Anvisa e pelo

Ministério da Agricultura.

na sua linha de produção,
utilize a nossa linha de limpeza.

Baixo desprendimento
de fapos. Menor risco,
maior produtividade.

Os panos DuPontTM Sontara®

praticamente não soltam fapos,

evitando o retrabalho e proporcionando

agilidade ao processo de limpeza.

Com isso, reduzem potencialmente os

riscos de contaminação de produtos,

maquinários e superfícies de trabalho.

Resistência superior mesmo
nas condições mais adversas.

Tanto em ambientes secos, úmidos

ou totalmente molhados, os panos de

limpeza industrial DuPont SontaraTM ®

apresentam superior resistência à

tração, ao rasgo e à ruptura.

alto poder e velocidade de
absorção. Higiene perfeita,
com melhor rendimento.

Os panos de limpeza industrial DuPontTM

Sontara® absorvem de seis a nove vezes

o seu próprio peso em água. É ideal

também para óleos e solventes.

Perfeito para uso com
solventes e outros
agentes químicos.

A composição dos panos de limpeza

industrial DuPont Sontara impedeTM ®

a desintegração de suas fbras e

a formação de resíduos quando

utilizados com determinados solventes

ou outras substâncias químicas

durante os processos de higienização.

Pureza e maciez. limpa à fundo,
sem danifcar.
A perfeita combinação de fbras resulta

em um pano de limpeza macio, que

limpa sem danifcar superfícies delicadas.

Descartável e totalmente seguro.
adeus à contaminação.
Panos de limpeza reutilizáveis, mesmo

quando higienizados adequadamente,

podem carregar resíduos provenientes

de outras empresas e processos. Os

panos de limpeza industrial DuPontTM

Sontara são descartáveis, facilitando®

o controle da higienização.



Automóvel

Os panos de limpeza industrial

DuPont Sontara são ideais paraTM ®

utilização em toda a linha de produção

da indústria automotiva, desde a

remoção de materiais pesados como

graxa e silicone até a limpeza minuciosa

requerida na fase de acabamento.

Oito faces de uso. Menor tempo
de limpeza, maior economia.
Os panos de limpeza industrial

DuPont Sontara oferecem até 8TM ®

faces de uso, proporcionando maior

rendimento e produtividade.

Ótimo arraste.assepsia total.
A superfície dos panos de limpeza

industrial DuPont Sontara removeTM ®

toda a sujidade de uma única vez.

Com todas essas características,

DuPont Sontara adequa-seTM ®

perfeitamente às necessidades e

requerimentos específcos de todas as

áreas da produção industrial.

Qualidade, segurança e proteção.
essas são nossas maiores crenças.

Atendendo a todas as exigências –

testes e validações – determinadas pelo

Ministério da Saúde e da Agricultura,

os panos de limpeza industrial

DuPontTM Sontara® contam com o

processo de produção certifcado pelas

normas ISO 9001:2000.

Além da total assepsia do ambiente

produtivo, testes de cada lote

são realizados por laboratórios

independentes para assegurar as

propriedades físicas e microbiológicas

do produto fnal, antes de sua liberação.

Inovando com seriedade, sempre

observando os mínimos detalhes.

É assim que DuPont Sontara vaiTM ®

conquistar a sua confança e ajudar a

sua empresa a ganhar cada vez mais

com segurança e produtividade.

A linha de panos de limpeza industrial DuPond TM Sontara também tem soluções para as industriais®

Descubra o que a DuPond Sontara é capaz de fazer pela sua empresa.TM ®

Graças ao baixo desprendimento de
fapos e maciez, os panos de limpeza
industrial DuPont Sontara sãoTM ®

ideais para a limpeza de superfícies
delicadas e peças eletrônicas, pois
remove a sujeira sem riscar e sem
deixar resíduos.

Seu uso é recomendado em placas,
peças, componentes, máquinas,
esteiras, bancadas, acabamento e
em todas as áreas produtivas da
indústria eletroeletrônica.

Metal -  Mecânica

Com excelente arraste e retenção

de óleo e graxa, os panos de limpeza

industrial DuPont Sontara atuam naTM ®

limpeza pesada com maior efciência,

durabilidade e agilidade no processo.

São indicados na limpeza de

equipamentos, peças, máquinas,

robôs, pré-pintura, estamparia,

esteiras, bancadas e em todas as áreas

produtivas da indústria metal mecânica.

aeroespacial química petroquímica gráfcan n n

Electro - Electrónica



de proteção e segurança que se
adequam perfeitamente às suas
necessidades e aumentam
a produtividade de sua empresa
e a satisfação de seus funcionários
e clientes. Saiba mais pelo site
www.dupont.com.br.

Para obter mais detalhes sobre
DuPont Sontara , entre em contatoTM ®

pelo DuPont Telesolutions:
0800 171715.

deve ser interpretado como uma licença para operar sob qualquer direito de patente ou como uma recomendação de violação de
qualquer direito de patente.

As informações sobre segurança do produto estão disponíveis mediante solicitação. Tais informações correspondem ao conhecimento
atual do assunto pela DuPont e são oferecidas exclusivamente para fornecer possíveis sugestões para sua própria experimentação.
Não pretendem, contudo, substituir qualquer teste que você deva conduzir para determinar, você mesmo, a adequação dos produtos da
DuPont aos seus objetivos específcos. Tais informações poderão estar sujeitas à revisão, conforme novos conhecimentos e experiências
se tornem disponíveis. Uma vez que a DuPont não pode antecipar todas as variações das condições efetivas de uso fnal, a mesma não
oferece garantias e não assume nenhuma responsabilidade com respeito ao uso de tais informações. Nada contido nesta publicação
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