
3M™ Floor Pady

Nekompromisní
                    výkon
        Dlouhotrvající lesk

3M Floor Pady
• Tmavé skrvny odstraní 6krát rychleji

• Zbaví podlahu o 60 % více nečistot

• Udrží svůj vysoký výkon až 10 krát déle

• Až 25 krát delší životnost



Všechny 3M Floor Pady jsou vyráběny 
a vyvíjeny tak, aby dosahovaly té nejvyšší 
kvality a dosáhly maximálního účinku. Pro-
to je 3M světovou jedničkou na trhu. 

Každý Floor Pad z 3M portfolia je vyvinut 
pro specifické použití. 

Vysoká kvalita Floor Padů po celém jejich 
povrchu zaručuje:
• méně vibrací a otřesů čistících strojů 
• méně únavy manipulantů strojů
• delší životnost Floor Padů
• dokonalejší a viditelné výsledky na Vaší 

podlaze

Jednotný povrch Floor Padů zaručuje méně 
opotřebení a  delší životnost Floor Padů. 
Navíc je možno 3M Floor Pady vyčistit 
a znovu použít.  

Všechny Floor Pady nejsou stejné
Rozdíly mezi jednotlivými Floor Pady se mohou zdát zanedbatelné, ale 
správný výběr naopak představuje znatelný finanční přínos v  důsledku 
vyšší produktivity a nákladů na zaměstnance. 

Dokonale rovnoměrné rozložení minerálních brusných částic napříč Floor 
Padem (tzn. nejen na povrchu) se odrazí v jeho dlouhé životnosti.

Oddělená a jednotlivě potažená vlákna zaručí konzistentní výsledky. 

Síla kvality, na kterou
             se můžete spolehnout

3M™ Floor Pady

3M Floor Pady 

Vlákna Floor Padů jsou rovnoměrně potažena 
pryskyřicovými a  minerálními částicemi, 
a  tak přináší Floor Pady dokonalejší 
a spolehlivé výsledky. 

Kombinace vysoce přizpůsobivých vláken 
pomáhá k maximálnímu přilnutí Floor Padu 
k podlaze. 

Jiné Floor Pady

Vlákna Floor Padů jsou nerovnoměrně pok-
ryta pryskyřičnými a minerálními částicemi, 
což může vést k nevyrovnaným výsledkům. 

Velká vlákna jsou méně přizpůsobivá, a tak 
přichází Floor Pad do nedostatečného kon-
taktu s podlahou. 

• Pratelné a znovu-použitelné 

• Méně odpadu a plýtvání zdrojů

• Menší spotřeba energie

• Méně použitých chemikálií

• 75-100%  recyklovatelného balicího materiálu

    Ohleduplnost
k životnímu prostředí



Zvolte si správný Floor Pad 

černý / strhávání
Mokré strhávání ochranných vrstev s příslušnými chemikáliemi na tvrdých podlahovinách při pomalých otáčkách 
za použití strojů s odsáváním nebo jednokotoučových strojů.

Může být použit pro betonové a jiné průmyslové podlahy s vysokým provozem.

zelený / mokré drhnoucí operace
Mokré drhnoucí operace za použití strojů s odsáváním nebo jednokotoučových strojů na nechráněných 
podlahovinách (dlaždice, kámen, beton …).

Možnost použití na podlahovinách neodolávající standardnímu černému padu (lino, měkké vinyly …) pro strhávání 
na menších plochách.

červený / suché sprejové čištění

Periodické a řádné suché sprejové čištění na chráněných podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 
150 až 500 za minutu. 
Možnost použití pro leštění za sucha na chráněných podlahovinách. Možnost použití pro lehké drhnutí za mokra 
s automatickými čistícími stroji.

hnědý / mokré strhávání
Pravidelné mokré strhávání při 150 otáčkách za minutu s příslušnými chemikáliemi na všech omyvatelných, 

tvrdých podlahovinách jako jsou PVC, kámen, dlaždice, natíraný beton, epoxidové podlahy a vápencové dlažby.

 Možnost použití pro strhávací operace za sucha.

bílý / leštění

Pravidelné suché leštící operace na všech chráněných podlahovinách prováděné stroji s otáčkami 
v rozmezí 150 až 500 za minutu. 

modrý / drhnoucí operace

Pravidelné drhnoucí operace chráněných podlahovin. Používejte s drhnoucími stroji s odsáváním nebo 
jednokotoučovými stroji.

Možnost použití pro běžné sprejové čistění silně znečištěných podlahovin.
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Systém Scotch-Brite Floor Padů je založen 

na formuli diamantových částic a přináší 

jednoduchý a efektivní způsob, jak vyčistit 

a zároveň vyleštit kamennou podlahu. 

         Scotch-Brite Diamond 
                  Floor Pad
  Rozzáří Vaši podlahu




