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Popis: 
Černý vysoce výkonný podlahový 
kotouč Scotch-Brite je vynikající 
pomocník při údržbě podlah. Je 
vyrobený z velmi kvalitních 
kontinuálních syntetických vláken 
spojených otevřeně 
strukturovanou vazbou. Abrazivní 
částice jsou obsaženy v celé ploše 
a spojeny odolným lepidlem. 
 
Charakteristické vlastnosti:
   
• Obsahuje mnoho velmi 

hrubých částic, což urychluje 
práci a vede k lepšímu 
výsledku 

• Pružná a otevřená struktura 
umožňuje účinnější odstranění 
silných nánosů a lepší 
přizpůsobení se povrchu 
podlahy 

• Podává trvale spolehlivý 
výkon. 

• Dlouho vydrží 
 
Kdy a kde používat: 

počet 
otáček/1 min. 

150-
250 

250-
500 

Strhávání XX  
Drhnutí   

Sprejování    
Leštění   

XX určené pro    X vhodné 

 
Černý vysoce výkonný podlahový 
kotouč Scotch-Brite se používá k 
mokrému odstranění silných 
nánosů špíny a velmi tvrdých 
vrstev leštěnek a laků běžnými 
rotačními podlahovými stroji. 
Nepoužívejte na měkkých 
podlahách, které nejsou odolné 
proti poškrábání, jako např. 
měkký vinyl a linoleum.  
Návod k použití:   
1. Nasaďte čistý kotouč do 

držáku kotouče ve stroji 

1. Naneste mopem na podlahu 
vhodný roztok.  

2. Nechte 5 až 10 minut působit.  
3. Přejeďte čištěný úsek čistícím 

strojen – přidávejte vodu. 
4. Seberte rozpuštěnou špinu, 

přetřete podlahu mopem 
čistou vodou a před 
napuštěním novou ochrannou 
vrstvou nebo otevřením pro 
provoz nechte uschnout. 

5. Sejměte kotouč a vyperte jej.  
 
Údržba kotouče: 
1. Po každém použití sejměte 

kotouč ze stroje. 
1. Propláchněte pod tekoucí 

vodou nebo namočte kotouče 
do rozředěného čistícího 
roztoku, aby se rozpustily 
nánosy naschlé leštěnky (před 
praním by špinavé kotouče 
neměly vyschnout!). 

2. Vymáchejte, pověste a nechte 
uschnout .. 

Poznámka: neperte v pračce! 
 
 
Výhody: 
Odstraní nánosy leštěnky z 
podlahy až 4 x rychleji než 
tradiční černé čistící kotouče 
(Testovací metoda 3M/PT3)  
Trvanlivost : 1500 m2 při použití 
na standardních strojích se 150 
otáčkami za minutu při 
standardním použití 
(s přiměřenou údržbou). 
 
Likvidace : 
Vyhoďte kotouče do vhodného 
kontejneru, nejlépe do odpadu ke 
spálení – je-li k dispozici. 
Obalový materiál je 
recyklovatelný. 
Specifikace výrobku: 
Černé vysoce výkonné podlahové 
kotouče Scotch-Brite obsahují 
nylonová vlákna a syntetické 
lepidlo. Voda, prací prostředky 

ani čistící prostředky běžně 
používané k údržbě podlah na něj 
výrazně nepůsobí. 
 
Characteristika výrobku: 
Barva:          černá 
Značení:     žádné 
Tloušťka:   12,5 mm  
Středový otvor: předvykrojený - 
85 mm 
Váha:       1420 g/m² 
Typ vlákna:   nylon   
Obsah minerálů:      60 % , 
přírodního typu 
 
Agresivita (Schieferova 
hodnota): 
(Testovací metoda 3M/ST) 
Očekávaná hodnota pro 
drhnutí/odstranění ochranné 
vrstvy: 2 až 4 g. 
 
Hodnota 3M: 4 g 
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Balení a značení: 
Obalový materiál je vyroben 
alespoň z 35% z recyklovatelného 
materiálu. 
Každá krabice je označena 
vícejazyčným  černým štítkem. 
Na každém štítku je čárový kód. 
 
Standardní velikosti: 
Standardní vnější průměr: 
do 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 v U.S.A 
 


