
O essencial, 
sem compromisso
O novíssimo modelo Wet’n’Dry SlimPad sintetiza todas as demandas e 

sugestões que nos foram trazidas por muitos de vocês.

...y estamos bastante orgulhosos do resultado apresentado por nossa 
equipe de design !

- Base de trabalho muito fina
- Compacta, design minimalista
- Formato de laptop fácil de carregar 
- Empilhável
- Superfície de trabalho de 240 x 135 mm
-  Disponível em branco e em preto

SLIM PAD 
W E T ’ N ’ D R Y

13090-BLACK 13090-WHITE
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Descrição Artigo no.

Wet’n’Dry SlimPad branca, estojo : 1 recipiente com tampa, placa de vidro 
com ranhuras, 10 tiras pretas em PVA, solução hidrofóbica NANO 13090-WHITE

Wet’n’Dry SlimPad preta, estojo : 1 recipiente com tampa, placa de vidro com 
ranhuras, 10 tiras pretas em PVA, solução hidrofóbica NANO 13090-BLACK

Placa de vidro para reposição 240 x 135 x 4 mm, 10 tiras pretas em PVA, 
solução hidrofóbica NANO (10ml) 13091

« The Black Ones », tiras pretas em PVA, 10 pçs 11094-B

NANO, solução hidrofóbica 10 ml 1160

Wet’n’Dry SlimPad conta com uma placa de vidro na qual seis ranhuras 
foram precisamente calculadas para receber as tiras negras de 
PVA que deverão ser inseridas verticalmente, e que irão absorver 
o líquido que se encontra no reservatório, de modo a trazê-lo para 
a superfície. 

A sua porcelana, em contato com as tiras úmidas, conservará a consis-
tência desejada por dias inteiros, enquanto houver líquido no reser-
vatório.

NANO-hydrophobic

Junto com a sua SlimPad, você receberá uma amostra da solução revo-
lucionária « NANO-hidrofóbica », um produto mágico que irá tratar 
a superfície do vidro, reduzindo consideravelmente sua tensão 
superficial.

Resultado : suas massas cerâmicas conservam a sua consistência e 
permanecem compactas, e a superfície de trabalho fica mais limpa 
– enfim, ainda mais conforto para o seu trabalho !


