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Popis výrobku 
3M™ Trizact™ Diamond TZ brusné podlahové pady umožňují obnovit a vyleštit kamenné a betonové podlahy. 
3M™ Trizact™ pad vytváří hladký a vysoce ušlechtilý povrch připravený pro konečnou úpravu povrchu 
pomocí přípravku Scotchgard™ Stone Floor Protector Plus a pro finální leštění pomocí padu 3M™ Scotch-
Brite™ Fialový Diamantový Pad 
 

Použití 
3M™ Trizact™ Diamond TZ pady slouží k přípravě kamenných povrchů před konečnou úpravou pomocí 
přípravku ;Scotchgard™ Stone Floor Protector Plus nebo leštěním pomocí pad 3M™  3M™ Scotch-Brite™ 
Fialový Diamantový Pad. Vhodný pro kamenné podlahy, například z mramoru, teraca, vápence, travertinu a 
betonu.  
 

• Určeno pro použití s automatickými a nízkorychlostními čistícími stroji na podlahy. 

• 3M™ Trizact™ Diamond TZ pady by se měly používat s 3M podlahovými pady, jako je Scotch-Brite™ 
White nebo Red Floor Pad. 

• Používejte v kombinaci s tradičními podlahovými pady. Pro pady o průměru 40 cm a více použijte čtyři 
3M™ Trizact™ Diamond TZ pad uspořádané do polohy 3, 6, 9 a 12 hodin. Pro pady o průměru 38 cm 
nebo méně, použijte tři houbičky uspořádané do polohy 12, 4 a 8 hodin. Viz obrázek níže jako příklad. 

 

 
 

Zásady pro užívání 
UPOZORNĚNÍ: Pokyny k užívání 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Červený a Modrý uvedené níže jsou 
obecnými pokyny. Přesný počet potřebných přejezdů bude záviset na stavu podlahy (např. drsný povrch, 
odolné skvrny) a požadovaném estetickém výsledku (např. na celkovém vzhledu).  
Začněte vždy s 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Červený. Pouze uživatel rozumí všem faktorům, které 
ovlivňují bezpečné používání těchto produktů. Je tedy odpovědností uživatele (nikoli společnosti 3M) určit, 
zda jsou tyto produkty vhodné pro danou aplikaci. 
 
1. 3M™ Trizact™ Diamond TZ pady jsou určeny k použití s nízkorychlostními čistícími stroji. 

2. 3M™ Trizact™ Diamond TZ pady používejte s vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem. 
Nepoužívejte je nasucho. 
Zadní strana padu s háčky slouží k přichycení 3M™ Trizact™ Diamond TZ padů k tradičnímu 
podlahovému padu jako je Scotch-Brite™ White Floor Pad nebo Scotch-Brite™ Red Floor Pad. 

Poznámka: Likvidaci odpadu, který vzniká při mokrém leštění, provádějte v souladu se všemi příslušnými 

Pad 400 mm nebo větší Pad 380 mm nebo menší 
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místními předpisy. 
 
 

3. 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Červený přichyťte ke Scotch-Brite™ Bílý Pad nebo Scotch-Brite™ Červený 
Pad v poloze 12:00, 3:00, 6:00 a 9:00 hodin. 

4. Proveďte 6 přejezdů s 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Červený se stěrkou nahoře, poslední přejezd by 
měl být proveden se stěrkou dole. Dříve než přejdete ke kroku 5, proveďte mokré vysávání, vytření nebo 
strojové setření podlahy pomocí Scotch-Brite™ Červený Pad. 

5. 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Modrý přichyťte ke kotouči Scotch-Brite™ Bílý Pad nebo Scotch-Brite™ 
Červený Pad v poloze 12:00, 3:00, 6:00 a 9:00 hodin. 

6. Proveďte 6 přejezdů s 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Modrý se stěrkou nahoře, poslední přejezd by měl 
být proveden se stěrkou dole. Dříve než přejdete ke kroku 7, proveďte mokré vysávání, vytření nebo 
strojové setření podlahy pomocí Scotch-Brite™ Červený Pad. 

7. Jakmile bude podlaha suchá, setřete prach pomocí utěrek 3M™ Easy Trap Sweep a Dust Sheet. 

8. Po použití je třeba 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad omýt a osušit vzduchem. NEVKLÁDEJTE pady do 
obalu, pokud nejsou ZCELA suché. 

 

Funkce a výhody 
Rovnoměrná povrchová úprava každého 3M™ podlahového padu snižuje počet shluků. Tím 
nedochází k poškrábání podlahy, výsledky obrusu jsou konzistentní a pad má delší životnost. 
 

Pady je možné použít opakovaně. Voda ani běžné čisticí prostředky pro údržbu podlah na ně nemají 
žádný zvláštní vliv. 
 

Přísné požadavky na kvalitu zajišťují stejnorodost tloušťky padu od kraje ke kraji a od padu k padu, což má za 
následek konzistentní výkon bez kmitání padů nebo vibrací stroje. K hladkému provozu dále přispívá přesně 
vystředěné umístění padů, čímž se nejen zvyšuje životnost padů a zároveň přispívá ke snížení míry únavy 
obsluhy. 
 

Balení a označení 
Každá krabice musí nést příslušné označení kvůli identifikaci obsahu podle produktového názvu, velikosti, 
množství a výrobce. Na každém padu by měl být vytištěn název výrobce. 
 

Standardní velikosti 
 

                     84 mm 
 
                                      88 mm 
 
              145 mm 
 
 

Použití a čištění kotoučů 
Pokud nelze 3M™ Trizact™ Diamond TZ pady opláchnout ihned po použití, lze pady umístit dočasně do 
plastové vložky, aby se zabránilo zaschnutí zbytků nečistot z broušení na padech před opláchnutím. Pad lze 
opláchnout v umyvadle nebo hadicí. Pomocí rozprašovací trysky lze zbytky nečistot odstranit účinněji. 
 
Dále je možné použité pady osušit vzduchem mimo obal a poté seškrábnout nebo oklepat zaschlé zbytky 
nečistot do odpadu. Použité pady neskladujte v uzavřené nádobě, pokud nejsou zcela suché. 
 

Skladování 
Skladujte uvnitř v původním obalu a za běžných podmínek. 
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Zdraví a bezpečnost 
Při manipulaci s chemickými produkty si přečtěte štítky na obalu výrobce a bezpečnostní list (SDS), který 
obsahuje důležité údaje týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. 
Pod tímto odkazem najdete bezpečnostní listy pro 3M produkty na webu 3M.com/SDS. 
Pod tímto odkazem najdete informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Při použití jakéhokoli zařízení vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné 
zacházení. 
 

V zájmu snížení rizika spojeného s vdechnutím či expozicí znečišťujícím látkám: 

• NEPOUŽÍVEJTE tento produkt na materiál s obsahem azbestu. 
 

V zájmu snížení rizika spojeného s vdechnutím či expozicí znečišťujícím látkám: 

• Nepoužívejte nasucho. Produkty 3M Trizact Diamond TZ pad jsou určeny pouze pro mokré aplikace. 

• Zamezte tomu, aby tento produkt používali neproškolení operátoři. 

• Při používání tohoto produktu dodržujte za všech okolností standardní bezpečnostní postupy, včetně 
používání vhodných ochranných prostředků a brýlí. 

 

Pro snížení rizik spojených s nárazem: 

• Produkt používejte jen v nízkorychlostních mokrých aplikacích, například s automatickým čistícím na 
podlahy. 

• Před každým použitím zkontrolujte nosný pad a produkt 3M Trizact. V případě poškození, prasknutí, 
poškrábání, roztržení nebo opotřebení je vyměňte. 

• Nepoužívejte produkt, který je abnormálně zkroucený nebo vypouklý. 
 

Opatření ke snížení rizik spojených s použitím v aplikacích pro ruční nářadí: 

• Používejte nástroj s rotační rychlostí 4000 ot./min a rozprašovač s vodou pro stálou vlhkost pracovní 
plochy. 

• Nástroj musí být při spuštění v kontaktu s pracovním povrchem. 

• Nosný pad musí mít stejnou velikost (nebo musí být větší) jako produkt 3M Trizact, který je k němu 
upevněn. 

• Se všemi nástroji, ke kterým je tento produkt upevněn, používejte pouze nástroje s dvojitou izolací nebo 
zástrčky a kabely GFCI. 

• Pokud dojde během používání k vibracím nebo třepání, práci ihned přerušte. Zjistěte příčinu, opravte 
závadu a teprve poté můžete pokračovat. 

• Nosný pad musí být zcela usazena v nástroji nebo k němu řádně upevněna podle doporučení výrobce. 
Produkt 3M Trizact na nosném padu řádně vycentrujte. 

 

Pro snížení rizik spojených s kontaminací životního prostředí: 

• Likvidaci odpadu a nečistot vznikajících při mokrém leštění, provádějte v souladu se všemi příslušnými 
místními a vnitrostátními předpisy. 

 

Omezená odpovědnost za škody 

Nevhodná koncová použití 
Tato brožura obsahuje pouze technické údaje. 
Vhodnost pro potřebný či zamýšlený účel si musí uživatel zjistit před použitím výrobku. Veškerá rizika a 
odpovědnost v souvislosti s tím spočívají na uživateli. 
 
Omezení odpovědnosti 
Veškeré otázky týkající se záruky a odpovědnosti v souvislosti s tímto produktem se řídí všeobecnými 
obchodními podmínkami podléhajícími platným zákonům. 
  
3M je ochranná známka společnosti 3M. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 

3M United Kingdom PLC 

Divize komerčních produktů 

Cain Road 

Bracknell, RG12 8HT 

CZ 

    3M Ireland (Dublin) 

The Iveagh Building 

The Park, Carrickmines 

Dublin 18 

Irsko  

http://www.3m.com/SDS
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/
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