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Popis : 
Vynikající bílý podlahový kotouč Scotch-Brite je vyroben z vysoce kvalitních syntetických vláken 
spojených v otevřené strukturované netkané vazbě. Leštící částice jsou obsaženy v celé ploše a spojeny 
odolným lepidlem. 
V každém podlahovém kotouči je středový kruhový otvor. 
 
Charakteristické vlastnosti:    
• Speciální mix vláken vede k  vyššímu lesku podlahy. 
• Nepoškrábe/nepoškodí ošetřené podlahy. 
• Je pružný - snažší mytí po použití. 
• Podává trvale spolehlivý výkon. 
• Dlouho vydrží. 
 
Kde a kdy jej využívat: 
 

počet 
otáček/1 

min. 

150-
500 

1200 

Stírání   
Drhnutí   

Sprejování X   
Leštění XX X 

XX určené pro    X vhodné 
 
Bílý podlahový kotouč Scotch-Brite používejte k suchému leštění ošetřovaných podlah ve standardních 
rotačních podlahových strojích (s běžnou rychlostí). 
Lze jej použít i pro lehké čištění sprejem . 
Návod k použití:   
1. Instalujte čistý podlahový kotouč do držáku kotouče ve stroji.  
2. Setřete prach v čistěné oblasti. 
3. Vyleštěte na sucho úsek podlahy – ve dvou pruzích. 
4. Přejděte na další úsek.  
5. Setřete prach na celé podlaze. 
6. Po použití odstraňte kotouč a vypláchněte jej.  
Poznámka: podlahy musí být čisté, bez hlíny a písku, před leštěním na sucho musí být suché. 
 
Údržba kotouče: 
1. Po každém použití sejměte kotouč ze stroje a vyprašte jej. 
2. Vypláchněte jej pod tekoucí vodou (nebo jej po každém 5. použití vyperte v pračce). 
3. Pověste a nechte uschnout. Nepoužívejte mokré. 
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Poznámka: po prvním vyprání v pračce se kotouče srazí asi o 20 mm. Doporučená teplota vody při praní je 
40°C (vyšší teplota snižuje životnost kotouče) . 
 
Výhody: 
Trvanlivost : 25 000 m2 při použití na stroji se 150 otáčkami/1 min. ve standardních podmínkách a s 
patřičnou údržbou. 
 
Likvikace: 
Vyhoďte do příslušného kontejneru, do odpadu ke spálení - je-li k dispozici. 
Obalový materiál: recyklovatelný 
 
 Specifikace výrobku: 
Bílé podlahové kotouče Scotch-Brite se skládají z polyesterového vlákna a syntetického lepidla. Voda, prací 
prostředky ani čistící prostředky běžně používané k údržbě podlah na ně výrazně nepůsobí.  
 
Charakteristika výrobku (typické vlastnosti): 
Barva:         bílá 
Značení:     černé logo 3M na jedné straně 
Tloušťka:   28 mm  
Středový otvor: předvykrojený - 85 mm 
Váha:        1200 g/m² 
Typ vlákna:   polyester, různé velikosti.  
Obsah minerálů:      33 % , přírodního typu 
 
Agresivita (Schieferova hodnota):  
(Testovací metoda 3M/ST) 
Očekávaná hodnota pro leštění: 0g 
Hodnota 3M: 0g 
 
Balení a značení: 
Obalový materiál je vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu. 
Každá krabice je označena vícejazyčným šedým štítkem. Na každém štítku je čárový kód. 
 
Standardní velikosti: 
Standardní vnější průměr: 
od 203 mm (8 in) do 505 mm (20 in), viz stránky s cenami. 
Na vyžádání jsou k dispozici i jiné velikosti (může být uplatněn požadavek na minimální odběr). 
 
Původ: 
Vyrobeno ve Francii, výroba certifikována podle normy ISO 9002. 
 


