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Opis: 

Brązowy pad podłogowy z linii 

ekonomicznej to pad podłogowy 

służący do konserwacji podłoża, 

wykonany z włókien 

syntetycznych w otwartej 

strukturze włókniny. Cząstki 

ścierne są rozproszone w całym 

produkcie i połączone żywicą. 

Każdy pad podłogowy ma w 

środku wycięty fabrycznie otwór. 

Cechy szczególne: 

• Agresywne cząstki mineralne 

dla usuwania brudu i 

wykończeń podłogowych. 

• Włókna odporne na ścieranie. 

• Otwarta struktura siatkowa 

służąca do zbierania zabrudzeń  

z powierzchni. 
Gdzie i kiedy używać:  
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XX  

Polerowanie   

 

XX Zaprojektowane dla   X odpowiednie 

Zaleca się stosowanie brązowych 

padów podłogowych linii 

ekonomicznej wraz z preparatami 

chemicznymi do usuwania powłok   

w maszynach pracujących z niską 

prędkością obrotową. Może być 

również stosowany do 

wysokowydajnego czyszczenia 

twardych podłoży, takich jak 

beton. 

 

Sposób użycia: 

Usuwanie powłok 

1. Zamontuj czystego pada 

podłogowego do uchwytu 

2. Za pomocą mopa (usuwanie „na 

mokro”) lub w formie rozpylacza 

(usuwanie „na sucho”), nałóż na 

podłoże preparat do zdzierania  

3. Następnie należy zostawić 

preparat  na 5-10 min, aby mogło 

dojść do reakcji  

4. Usuń powłoki z powierzchni za 

pomocą maszyny szorującej  

5. Zbierz pozostałości z podłoża, 

przemyj podłoże czystą wodą i 

mopem. Odczekaj aż podłoże 

wyschnie przed ponownym 

nałożeniem powłok lub ponownym 

otwarciem dla ruchu. 

6. Zdejmij pada i umyj go 

Konserwacja pada: 
1. Po każdym użyciu wyjmij pada z 

maszyny 

2. Przepłucz pad pod bieżącą wodą, 

aby usunąć pozostałości. Nie 

pozwól, aby brud na padzie 

wysechł. 

Umieść pada w plastikowej torbie i 

szczelnie zamknij ją w celu 

utrzymania go w stanie mokrym, 

jeśli nie można umyć pada 

natychmiast po pracy. 

 

 

3. Wywieś do wyschnięcia. 

Poczekaj, aż całkowicie wyschnie. 

Specyfikacja produktu: 

Brązowe pady podłogowe linii 

ekonomicznej składają się z 

włókien poliestrowych i włókien 

nylonowych, 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: Brązowy 

Oznaczenie: Brak 

Grubość: 25,0 mm (typowa) 

Otwór środkowy:  Gotowe wycięcie 

o średnicy 85 mm 

Typ włókna: Poliester i nylon 

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 we Francji, w 

zakładzie posiadającym certyfikat 

ISO 9001:2008. 

 

Specyfikacja techniczna 

 


