
Scotch-Brite™
Czarny pad czyszczący
(Black Stripper)
Do zdzierania na mokro
Dane techniczne

Opis:
Czarny pad czyszczący Scotch-Bri-
te jest najwyższej jakości środkiem 
zdzierającym do podłóg, wykona-
nym z wysokiej jakości włókien 
syntetycznych, 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 agresywne cząsteczki mi-

neralne zapewniają skuteczne 
usuwanie materiałów wykończe-
nia powierzchni

• Mieszanka włókien zwiększa tar-
cie  względem podłogi i polepsza 
usuwanie plam

• Łatwe mycie padu po użyciu
• Stała wydajność
• Trwały w użyciu

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

Zdzieranie XX
Szorowanie X
Chemicznie
Polerowanie

XX-główne przeznaczenie, X-odpowiednie

Czarny pad czyszczący Scotch-Bri-
te używany jest z roztworami do 
zdzierania w obrotowych maszy-
nach do sprzątania o standardowej 
prędkości obrotowej do zdzierania 
na mokro wykończeń podłogi z 
podłóg twardych. 
Może on być również używany do 
wysokowydajnego czyszczenia pod-
łóg betonowych i hal przemysło-
wych.

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 pod-
łoga 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

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 
(nie dopuszczać do wyschnięcia 
zabrudzonego padu przed umy-
ciem)

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

Wydajność:
Zdziera podłogę do 3 razy szybciej 
(metoda badania 3M/PT3)
Wytrzymuje do 2 razy dłużej (meto-
da badania 3M/BT)
Wydajny przy zdzieraniu na sucho i 
na mokro.
Trwałość: 5 000 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:
Czarne pady czyszczące Scot-
ch-Brite wykonane są głównie 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: białe logo 3M z jed-

nej strony
Grubość: 26,0 mm
Otwór centr.: wycięty, 85 mm
Waga: 2430 g/m2

Typ włókien: nylonowe, mieszanka 
różnych wielkości

Minerały: 53%, naturalne

Agresywność (liczba Schiefera):
Wartość oczekiwana dla zdzierania: 
2,0 g do 4,0 g.

Wartość 3M: 3,2 g
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Pakowanie i etykietowanie:
Materiał opakowania w 100% nada-
je 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 we Francji, w zakła-
dzie z certyfikatem ISO 9002.
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