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Pad do polerowania (Eraser Burnish Pad) 
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Opis: 
Pad polerujący Eraser Floor Scotch-
Brite™ to najwyŜszej jakości środek 
do polerowania podłóg, wykonany z 
wysokiej jakości włókien syntetycz-
nych o otwartej budowie włókninowej. 
Cząsteczki materiału polerującego są 
rozproszone w padzie i związane wy-
trzymałym spoiwem. 
KaŜdy pad czyszczący posiada wycięty 
otwór centralny. 
 
Cechy specjalne: 
• Specjalnie dobrane włókna zapew-

niają szybsze polerowanie i wysoki 
połysk. 

• Opracowany w taki sposób, aby 
zapewnić skuteczniejsze usuwanie 
śladów (podeszew, wózków itp.) 

• Bardzo delikatny dla powierzchni. 
Nie powoduje powstawania zary-
sowań ani uszkodzeń czyszczo-
nych powierzchni 

• Struktura otwarta ułatwia czysz-
czenie padów po ich zastosowaniu 

• Wysoka wydajność. 
• Wyjątkowa trwałość. 
 
Gdzie i kiedy uŜywać: 

ob-
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Polerowanie powierzchni na sucho 
przy uŜyciu wysokoobrotowych ma-
szyn czyszczących działających w 
zakresie 1200-3000 obr/min. Nadaje 
się do polerowania natryskowe-
go/czyszczenia przy prędkości 800-
1500 obr./min. 

Sposób uŜycia: 
1. Zainstaluj czysty pad czyszczący 

na uchwycie do padów stanowią-
cym część urządzenia 

2. Oczyść powierzchnię mopem do 
zamiatania. 

3. Dwukrotnie wypoleruj fragment 
podłogi na sucho. 

4. Przesuń urządzenia na kolejny 
fragment powierzchni. 

5. Oczyść całą powierzchnię mopem 
do zamiatania. 

6. Po zastosowaniu pad naleŜy zdjąć i 
oczyścić.  

Uwaga: przed polerowaniem na sucho 
powierzchnie muszą być czyste, suche 
i niepokryte brudem. 
 
Konserwacja pada: 
1. Po kaŜdym zastosowaniu zdejmij 

pad z urządzenia i wytrzep kurz 
2. Co 5 zastosowanie przemyj pod 

kranem lub wypierz w pralce. 
3. Rozwieś, aby umoŜliwi ć schnięcie. 

Nie stosuj pada, gdy jest mokry. 
 
Uwaga: pady ulegają skurczeniu o 
około 20 mm po pierwszym praniu w 
pralce. Zalecana temperatura prania w 
pralce to 40°C (wyŜsza temperatura 
spowoduje skrócenie Ŝywotności pa-
da). 
 
Zalety pada: 
Daje do 30% wyŜszy połysk czyszczo-
nych powierzchni (Test 3M/DB) 
Do 4 razy szybciej usuwa ślady z 
czyszczonych powierzchni (Test 
3M/BMR) 
Powoduje mniej zadrapań na podłodze 
Trwałość: 25 tysięcy m2 przy 1500 
obr./min. podczas standardowego 
uŜytkowania przy właściwej konser-
wacji. 

Specyfikacja Produktu: 
Pady czyszczące Scotch-Brite wyko-
nane są z włókien poliestrowych wią-
zanych spoiwem syntetycznym. Nie 
ulegają znacznemu uszkodzeniu w 
kontakcie z wodą, detergentami i środ-
kami czyszczącymi stosowanymi za-
zwyczaj do czyszczenia powierzchni. 
 
Charakterystyka produktu: 
Kolor: jasnoróŜowy 
Oznaczenie: brak 
Grubość: 25,0mm  
Otwór centralny: oryginalnie nacięty 

na 85 mm 
Waga: 1000 g/m² 
Typ włókna: poliester, wybór  

rozmiarów.  
 
Agresywność (wartość Schiefera): 
(Metoda testowa 3M/ST) 
Wartość oczekiwana dla polerowania: 
0g.  Wartość 3M: 0g 
 
Opakowanie i etykieta: 
Materiał opakowaniowy wykonany co 
najmniej w 35% z surowca poddanemu 
recyklingowi. 
Na kaŜdym opakowaniu znajduje się 
kolorowa etykieta z informacją w wie-
lu językach. Zawiera ona takŜe kod 
paskowy. 
 
Standardowe rozmiary: 
Standardowy wymiary zewnętrzne: 
432, 480, 505, 685 mm. 
Inne rozmiary dostępne na Ŝyczenie 
(obowiązują minimalne wymagane 
wielkości zamówienia) 
 
Pochodzenie: 
Wyprodukowano w USA 
 
Informacje o utylizacji: 
NaleŜy utylizować do odpowiednich 
pojemników z przeznaczeniem do 
spalenia, jeśli to moŜliwe. 
Materiał opakowaniowy: nadający się 
do recyklingu. 


