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Popis: 

Scotch-Brite Sienna Diamond  Floor 

Pad Plus je kotouč prvotřídní jakosti 

používaný na údržbu podlah; kotouč je 

vyroben ze syntetických vláken vysoké 

kvality uspořádaných v netkané ote-

vřené konstrukci, na kterou jsou po-

mocí trvanlivého lepidla navázány 

brusné částice, včetně částic z vysoce 

jakostních umělých diamantů.  

V každém kotouči je prostřižený stře-

dový otvor. 

 

Zvláštní charakteristiky:  

 Pracovní strana kotouče má tma-

vohnědou barvu (sienna), obsa-

huje syntetické diamanty a slouží k 

přípravě podlah před dokončením 

pomocí fialového kotouče Scotch-

Brite Purple Diamond Floor Pad 

Plus. 

 Hrubá vlákna čistí a se zvýšenou 

účinností upravují povrch podlahy. 

 Otevřená a poddajná struktura 

zachycuje nečistoty a umožňuje 

snadné vyprání po použití. 

 Kotouč má dlouhou pracovní ži-

votnost. 

 

Kdy a kde se používá:  

Ot./min. 150 -250 400 

Hrubování   

Drhnutí  XX  

Postřik    

Leštění   

XX zamýšlené použití X možné použití 

 

Tento kotouč by se měl použít pro 

přípravu podlahy na ošetření pomocí 

Scotch-Brite Purple Diamond Floor 

Pad Plus, pokud je podlaha ve špat-

ném počátečním stavu. 

Podlahový kotouč Scotch-Brite Sienna  

Plus slouží k čištění a úpravě stavu 

podlah v rámci pravidelného mokrého 

čištění pomocí automatického stroje 

na drhnutí podlah, případně nízkoo-

táčkového rotačního stroje, v kombi-

naci s libovolným čisticím prostřed-

kem. 

Pokyny pro použití v automatických 

strojích na drhnutí (při údržbě vel-

kých ploch): 

1. Upevněte kotouč do držáku pod 

strojem,  hnědou stranou k pod-

laze. 

2. Drhněte podlahu na mokro s použi-

tím čisticího roztoku. Doporučuje 

se jednou denně po dobu 7 dní. 

3. Kotouč každý den snímejte a perte. 

Pokyny pro použití v podlahových 

strojích s jednou osou rotace (střed-

ní a malé plochy): 

1. Upevněte kotouč do držáku pod 

strojem, hnědou stranou k podla-

ze. 

2. Podlahu setřete nebo zameťte od 

prachu. 

3. Drhněte podlahu na mokro pomocí 

čisticího roztoku. Doporučuje se 8 

přejezdů strojem. 

4. Znečištěný roztok odsajte vysava-

čem. 

5. Sejměte kotouč a vyperte jej. 

Údržba kotouče:  

1. Po každém použití sejměte kotouč 

ze stroje. 

2. Vykartáčujte jej měkkým nylono-

vým kartáčem pod vodovodem, 

nebo jej z obou stran ostříkejte ha-

dicí, případně vyperte v pračce při 

max. 40 °C. 

3. Pověste a nechte usušit. Nepouží-

vejte v mokrém stavu. 

Pozn.: Kotouče se mohou po prvním 

vyprání v pračce srazit asi o 20 mm. 

Funkční výhody:  

Upravuje stav mramorové podlahy a 

zároveň snižuje její drsnost. 

Trvanlivost: typicky 20 000 m
2
 při 

použití v automatických strojích, po-

kud je kotouč náležitě udržován. 

 

Likvidace:  

Odložte do nádoby na příslušný druh 

odpadu určený ke spálení ve spalovně, 

pokud je k dispozici. 

Obal: recyklovatelný. 

 

Specifikace výrobku: 

Kotouče Scotch-Brite Sienna  Floor 

Pads Plus obsahují polyesterová vlák-

na a syntetické lepidlo. Voda, deter-

genty a čisticí prostředky běžně užíva-

né k údržbě podlah na kotouče výraz-

ně nepůsobí. 

 

Charakteristiky výrobku:  

Barva: olivová neaktivní strana,  

hnědá aktivní strana 

Značení: Černé logo Scotch-Brite 

na neaktivní straně. 

Tloušťka: 28,0 mm 

Středový 

otvor: prostřižený 85 mm 

Hmotnost: 1700 g/m
2
, jmenovitá 

Typ vláken: polyesterová,  

různé velikosti 

Minerál: syntetické diamanty ve 

směsi s přírodními mine-

rály 
  

Obal a označení:  

Obalový materiál je stoprocentně  

recyklovatelný. 

Na každém štítku je čárový kód. 

 

Původ:  

Vyrobeno ve Francii, v závodě s certi-

fikací ISO 9002 a ISO 14001.  


