
Scotch-Brite™

Pad HI-PRO - czarny
Do zdzierania na mokro
Dane techniczne

Opis:
Wysokowydajny czarny pad czysz-
czący Scotch-Brite jest najwyższej 
jakości zdzierającym środkiem kon-
serwacji podłóg wykonanym z wy-
sokiej jakości ciągłych włókien syn-
tetycznych, o otwartej budowie 
włókninowej. Cząsteczki materiału 
ściernego są rozproszone w materia-
le i związane wytrzymałym spo-
iwem.
Każdy pad czyszczący posiada 
wstępnie wycięty otwór centralny.

Cechy specjalne:
• Bardzo drobne i liczne cząsteczki 

mineralne zapewniają ciągłe od-
słanianie nowego materiału ścier-
nego, co przyspiesza pracę.

• Elastyczna i otwarta budowa za-
pewnia skuteczne zdzieranie 
zgromadzonych zabrudzeń i lep-
sze dopasowanie do powierzchni 
podłogi

• Stała wydajność
• Trwały w użyciu

Gdzie i kiedy używać:
Obroty 150-250 250-500

Zdzieranie XX
Szorowanie
Chemicznie
Polerowanie

XX-główne przeznaczenie, X-odpowiednie

Wysokowydajny czarny pad czysz-
czący Scotch-Brite używany jest do 
zdzierania na mokro nadmiernych 
nagromadzeń brudu oraz twardych i 
polerowanych szybkoobrotowo wy-
kończeń podłogi za pomocą obroto-
wych maszyn do sprzątania o stan-
dardowej prędkości obrotowej.
Nie używać do miękkich podłóg, 
które nie są odporne na zarysowa-
nia, takich jak miękki winyl lub li-
noleum.

Wskazówki użytkowe:

1. Zamontować pad w uchwycie 
maszyny.

2. Nałożyć mopem na podłogę roz-
twór do zdzierania

3. Odczekać 5-10 minut
4. Wykonać zdzieranie za pomocą 

maszyny, dodając wody aby 
podłoga była przez cały czas 
mokra

5. Zebrać brudny roztwór, dwu-
krotnie spłukać podłogę czystą 
wodą i umyć, a następnie po-
zwolić jej wyschnąć przed po-
nownym poryciem lub otwar-
ciem do użytku

6. Zdjąć pad i umyć go.

Konserwacja padu:
1. Po każdorazowym użyciu wyjąć 

z maszyny
2. Przed ponownym użyciem umyć 

wodą pod kranem lub natry-
skiem, albo namoczyć w roz-
cieńczonym roztworze do zdzie-
rania, aby rozpuścić zlepiony 
materiał wykończenia podłogi 
(należy unikać wyschnięcia za-
brudzonego padu przed umy-
ciem)

3. Powiesić, aby wysechł. 
Uwaga: Nie prać w pralce.

Wydajność:
Zdziera podłogę do 4 razy szybciej 
niż konwencjonalne czarne pady do 
zdzierania (metoda badania 
3M/PT3)
Trwałość: 1 500 m2 przy 150 obro-
tach na minutę przy standardowym 
użyciu i odpowiedniej konserwacji.

Informacja o wyrzucaniu:
Jeżeli to możliwe wyrzucać do od-
powiednich pojemników z przezna-
czeniem do spalenia.
Materiał opakowania: nadaje się do 
ponownego wykorzystania.

Specyfikacja wyrobu:
Wysokowydajne czarne pady czysz-
czące Scotch-Brite wykonane są z 
włókien nylonowych i syntetyczne-
go spoiwa. Woda, detergenty i zwy-
kle stosowane do konserwacji pod-
łóg środki czyszczące nie mają na 
nie znaczącego wpływu.

Charakterystyka wyrobu:
Kolor: czarny
Znakowanie: brak
Grubość: 12,5 mm
Otwór centr.: wycięty, 85 mm
Waga: 1420 g/m2

Typ włókien: nylonowe, mieszanka 
różnych wielkości

Minerały: 60%, naturalne

Agresywność (liczba Schiefera):
(Test 3M/ST)
Wartość oczekiwana dla zdzierania: 
2,0 g do 4,0 g.

Wartość 3M: 4,0 g

0
4

0,25 0,5 0,1 1,5 2 2,5 3

Pakowanie i etykietowanie:
Materiał opakowania przynajmniej 
w 35% nadaje się do ponownego 
wykorzystania.
Na każdym pudełku znajduje się 
czarna wielojęzyczna etykieta. Na 
każdej etykiecie znajduje się kod 
kreskowy.

Wielkości standardowe:
Standardowe średnice zewnętrzne:
od 203 mm (8 cali) do 505 mm 
(20 cali). Patrz strony z cenami.
Inne rozmiary dostępne są na zamó-
wienie (mogą być wymagane ilości 
minimalne).

Pochodzenie:
Wyprodukowano w USA.


