Czerwone pady podłogowe
linii ekonomicznej
Do codziennego czyszczenia lub czyszczenia natryskowego
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Opis:
Czerwony pad podłogowy linii
ekonomicznej to pad podłogowy
służący do konserwacji podłoża,
wykonany
z
włókien
syntetycznych
w
otwartej
strukturze
włókniny.
Cząstki
polerujące są rozproszone w całym
produkcie i połączone żywicą.
Każdy pad podłogowy ma w
środku wycięty fabrycznie otwór.
Cechy szczególne:
• Przeznaczony do codziennej
konserwacji przy użyciu
maszyn szorująco-zbierających
lub w operacjach czyszczenia
natryskowego / polerowania
natryskowego.
• Otwarta struktura pozwalającą
na zbieranie brudu z podłogi.
• Mieszanina drobnych włókien
do skutecznego usuwania
śladów i szybkiego
polerowania podłóg.
• Elastyczny pad zapewniający
lepsze przyleganie do
powierzchni i łatwiejsze
mycie po użyciu.
• Kontrolowany wpływ na
podłoże.
Gdzie i kiedy używać:
OBR/MIN
150>
400
400
Usuwanie
powłok
Szorowarka
XX
tarczowa
Czyszczenie
XX
X
natryskowe
Maszyna
XX
szorującozbierająca
Polerowanie
X
X
XX Zaprojektowane dla X odpowiednie

Zaleca
się
stosowanie
czerwonych
padów
podłogowych linii ekonomicznej
zarówno
do
rutynowej
konserwacji przy użyciu maszyn
szorująco-zbierających jak i do
czyszczenia natryskowego przy
użyciu szorowarek tarczowych
przy niskiej
lub
średniej
prędkości obrotowej (do 450
obr/min)
Sposób użycia:
Codzienne czyszczenie przy
użyciu maszyny szorującozbierającej
1. Zamontuj czystego pada
podłogowego do uchwytu
2. Przejedź maszyną po podłodze
dowolną liczbę razy.
3. Zdejmij pada i umyj go po
użyciu.
Czyszczenie natryskowe /
polerowanie natryskowe
1. Zamontuj czystego pada
podłogowego do uchwytu
2. Przemyj podłoże za pomocą
mopa (opcjonalnie).
3. Rozpyl środek do czyszczenia
na fragment podłogi
4. Wykonaj 4-6 przejazdów.
5. Przejdź do następnej części
podłogi.
6. Za pomocą mopa przemyj całą
podłogę (opcjonalnie).
7. Zdejmij pada i umyj go po
użyciu.
Konserwacja pada:
1. Po każdym użyciu zdejmij pad
z maszyny
2. Należy umyć obie strony pada
lub wyszorować za pomocą
nylonowej szczotki pod kranem z
wodą. Można użyć również węża
natryskowego lub wyprać pad w
pralce.

3. Następnie należy go powiesić i
pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga: pady podłogowe prane
mechanicznie skurczą się o około
20 mm po pierwszym praniu.
Zalecana temperatura prania
mechanicznego to 40 °C (wyższe
temperatury znacznie zmniejszą
żywotność pada).
Specyfikacja produktu:
Czerwone pady podłogowe z
serii ekonomicznej składają się z
włókien poliestrowych, cząstek
mineralnych
i
żywic
syntetycznych. Woda, detergenty
i środki czyszczące, używane
zwykle do konserwacji podłóg,
nie mają na nie istotnego
wpływu.
Charakterystyka
produktu
(typowe wartości):
Kolor:
Czerwony
Oznaczenie: Brak
Grubość:
25,0 mm (typowa)
Otwór środkowy: Gotowe
wycięcie o średnicy 85 mm
Typ włókna:
Poliester
Opakowanie i oznaczenie:
Opakowanie wykonane w całości
z materiałów podlegających
recyklingowi. Nazwa produktu i
rozmiar podany na każdym
opakowaniu.
Informacje na temat utylizacji:
Wyrzucić do odpowiedniego
pojemnika, jeśli możliwe spalić. Materiały opakowaniowe:
podlegające recyklingowi
Źródło:
Wyprodukowano w USA, w
zakładzie posiadającym
certyfikat ISO 9001:2008.

