
Pad Scotch-Brite™ Clean & Shine czyści posadzki, 
jednocześnie nadając im połysk. Po wielokrotnym 
zastosowaniu pada, posadzki nabierają połysku bez 
konieczności stosowania etapu polerowania. Maszyna 
szorująca o niskiej prędkości (do 200rpm), woda 
i neutralny środek czyszczący wystarczą, by skutecznie 
usunąć zarysowania szybciej niż za pomocą tradycyjnych 
padów, zapewniając efektowny wygląd posadzki przez 
znacząco dłuższy czas. Nasz pad pozwala uzyskać 
efekt lśniącego wykończenia w krótszym czasie, przy 
mniejszych nakładach pracy i zastosowaniu mniejszej 
ilości sprzętu.

Pad Scotch-Brite™ Clean & Shine

Jednoetapowe 
czyszczenie 
i polerowanie 
posadzek.

„Ograniczenia czasowe 
pozwalają nam na polerowanie 
posadzek tylko raz lub dwa 
razy do roku. Ucieszyliśmy się, 
mogąc przetestować nowy pad 
Clean&Shine, który natychmiast 
poradził sobie z trudnymi do 
usunięcia zarysowaniami oraz 
w ciągu kilku dni pozwolił osiągnąć 
efekt wypolerowanej, lśniącej 
posadzki”

—  Nick Schmidt, OCE, menedżer,  
usługi nadzoru budowlanego i wsparcia 
dla Uniwersytetu Western Michigan
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Uprość proces 
konserwacji posadzek.
Stosuj dwustronny pad Scotch-Brite™ 
Clean & Shine do codziennego czyszczenia 
i bezpyłowego polerowania.

Krótszy czas czyszczenia – usuwa czarne 
rysy 3 razy szybciej niż tradycyjne pady do 
czyszczenia.

Mniej polerowania – posadzka zyskuje bardziej 
intensywny połysk po każdym użyciu pada,  
co może nawet całkowicie wyeliminować 
potrzebę jej polerowania.

Mniej sprzętu – czyszczenie i polerowanie 
w jednym etapie przy pomocy tylko maszyny 
szorującej o niskiej szybkości.

Mniejsze zużycie środków chemicznych –  
pad działa skutecznie z wodą.

Rzadsza wymiana – pad cechuje się dłuższą 
żywotnością niż tradycyjne pady do czyszczenia.

Uniwersalność zastosowań – możliwość 
stosowania do większości posadzek 
powlekanych i niepowlekanych, włącznie 
z posadzkami z PCV, winylu, kamienia,  
lastryko, betonu, marmuru, granitu i gumy.

2 w 1: pad do codziennego czyszczenia 
i polerowania posadzek o bardziej 
skutecznym działaniu niż tradycyjne pady 
podłogowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 3M.com/cleanandshine

Zapewnia efektywne działanie - po każdym zastosowaniu  
pada, posadzki nabierają bardziej intensywnego połysku, 
finalnie uzyskując lśniące wykończenie w krótszym czasie  
i przy mniejszych nakładach pracy oraz mniejszym 
wykorzystaniu sprzętu i środków czyszczących niż  
w przypadku tradycyjnych padów czyszczących.

Zadbane posadzki to wizytówka Twojej firmy.

Pad Scotch-Brite™ Clean & Shine

Średnica Nr magazynowy Ilość w opak.

11 cali 7100148036 5

12 cali 7100147921 5

13 cali 7100148049 5

14 cali 7100148038 5

15 cali 7100148013 5

16 cali 7100148035 5

17 cali 7100148018 5

18 cali 7100148034 5

19 cali 7100148014 5

20 cali 7100148015 5

21 cali 7100148105 5

Intensywniejszy połysk po każdym użyciu

Wygląd na początku Po wielokrotnym użyciu
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Pad Scotch-Brite™  
Clean & Shine

Tradycyjny pad  
do czyszczenia


