TWISTER™
Twister™ Green, podlahový pad pro denní údržbu
Technický list
Popis produktu:
Netkaný pad vyrobený z recyklovaných PET s mikroskopickými částicemi diamantu impregnovaných na
pryskyřici.
Na jedné straně padu je nanesen
abrazivní diamant.Tloušťka padu
je přibližně jeden palec.
Tvar a vnější průměr se liší.

Typické vlastnosti:
Vlastnosti
Vnější rozměry
Tloušťka

Možnosti použití:
Pad je určen k čištění, leštění a
každodenní údržbě podlah různých
typů.

Hodnoty
Daný rozměr
+/- 1/16 inch (1,6
mm)
26 mm +/- 10%

Váha

851g – 1045
2
g/m
(bez impregnace)

Životnost:
Životnost je cca 30.000 m2 (optimální použití).

Typ vlákna
Průměrná pevnost v tahu

100 % recyklovaný
PET
65 lbs/2 inch

Rozměry:
Od 4” do 28”.Jiné ro měry a t ary na
yžádání.

Recyklovatelnost balení

Min. 35% použitel-

Vlastnosti výrobku:
Barva padu: šedá
Barva impregnace: zelená
Označení:
Všechny značky jsou na jedné
straně padu (na opačné straně
diamantové impregnace).
Označení jsou TwisterTM Green,
rozměr v palcích a pracovní strana.
Středový otvor:
Předřez 3 ¼” (82,6mm)

Test. metody

D5736-95
D6242-98

D461.12-93

ného materiálu
Návod k použití:
1. Vyčištěte podlahu. Suché
mopování zvyšuje výsledky a
hospodárnost čištění.
2.

3.

asaďte Twister™ pad na
unašeč padů. Zelenou
stranou dolu (k podlaze) a
potištěnou nahoru (k unašeči).
Začněte s mytím podlahy.

Údržba padu:
o každém použití důkladně
propláchněte Twister™ pad odou.
Tím ajišťujete sprá nou funkci
padu.

Speciální funkce:
Metoda mechanického čištění
používající pouze čistou vodu.
Žádná chemie není nutná.
Pracuje téměř na všech typech
podlah.
Twister™ nahra uje tradiční čistící
metody aložené na chemických
produktech a použití stejných
postupů a strojů, ale dosahuje
lepšího ýsledku, má méně li u
na ži otní prostředí a snižuje
celko é náklady na čištění.
Twister™ je hodný pro šechny
standardní čistící stroje.

Balení:
2 pady / balení.
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