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Popis: 

3M Melamine Floor Pad byl speci-

álně vyvinut pro čištění a údržbu 

tvrdých podlah. Skládá se ze spe-

ciálního melaminového pěnového 

kompozitního materiálu, který má 

na profilu strukturu, což znamená 

lepší čištění i pohlcování nečistot. 

 

Přednosti produktu: 

- Velmi dobře čistí černé skvrny, 

stopy po botách, stopy po ko-

lečkách, ale také zbytky maziv 

a olejů (jako kožní tuk). 

- Je ideální pro mikroporézní 

povrchy jako je keramika, ka-

menina, mramor, teraco, tera-

kota, leštěný a natíraný beton, 

dlaždice Colovinyl … Také 

funguje dobře na žule, plastech 

a linoleu. 

- Při čištění jen velmi málo odírá 

podlahu. 

- Ideální pro obchodní centra, 

bazény, sklady...  

- Vykazuje lepší čisticí vlastnosti 

a trvanlivost než běžné mela-

minové kotouče bez struktury. 

- Nerovnoměrná struktura kotou-

če lépe sleduje nepravidelnosti 

podlahy a pohlcuje nečistoty, a 

to při menším zanášení. 

- Používá se k čištění nasucho 

nebo pouze s vodou. Pro zlep-

šení čištění je možné přidat i 

neutrální čisticí prostředek. 

 

 

 

 

Kde a kdy používat: 
Otáčky 150-400 >400 

Strhává-

ní 

  

Hluboké 

drhnutí 

XX  

Sprejové 

čištění 

XX  

Drhnutí-

sušení 

XX  

Leštění 

(za su-

cha) 

XX  

XX Určené pro    X Vhodné pro 

 

3M Melamine Floor Pad Scotch-

Brite™ se používá k rutinnímu 

čištění v standardních strojích na 

čištění podlah (150 - 400 ot/min.). 

Můžete jej používat k čištění pod-

lah se stroji na jeden kotouč nebo 

se stroji na drhnutí-sušení za mokra 

(voda nebo voda + čisticí prostře-

dek). V mnoha případech se také 

zlepší lesk. 

Také ho můžete používat pro 

sprejové čištění. V mnoha přípa-

dech se také zlepší lesk. 

Také ho můžete používat za sucha 

pro čištění lehkých nečistot. V 

mnoha případech se také zlepší 

lesk. 

Vždy nejprve proveďte zkoušku v 

rohu nebo na skrytém místě. 

 

Údržba kotouče: 

Ve většině případů není nutné 3M 

Scotch-Brite™ Melamine Floor 

Pad čistit mezi jednotlivými použi-

tími. 

Avšak abyste maximalizovali jeho 

životnost a snížili riziko zachycení 

tvrdých částic, doporučujeme ko-

touč vyprášit nebo propláchnout 

pod tekoucí vodou. 

 

Trvanlivost: 

Trvanlivost v podstatné míře závisí 

na struktuře podlahy a způsobu 

používání. 

- Se stroji s jedním kotoučem (za 

mokra):  až 1000 metrů čtve-

rečních 

- Se stroji na drhnutí-sušení (za 

mokra): až 10 000 metrů čtve-

rečních 

- Za suchých podmínek: až 500 

metrů čtverečních 

- Nepoužívejte silné kyseliny 

nebo čisticí prostředky obsahu-

jící chlór. 

Vlastnosti produktu: 

Barva: Šedá a bílá 

Poznámka: barva se může lišit, 

aniž by to mělo vliv na čisticí 

funkci a trvanlivost. 

Podklad: podklad z bílého poly-

esterového rouna pro lepší přilna-

vost ke stroji. 

Značení: černé logo „3M“ na zadní 

straně. 

Hmotnost: 1400 g/m² 

Celková tloušťka: 30 mm 

Tloušťka melaminové části: 25 mm 

Tloušťka rounové části: 5 mm 

Středový otvor: Otvor s průměrem 

85 mm v rounové části a otvor s 

průměrem 85 nebo 125 mm v me-

laminové části 

 

Agresivita   

(hodnota podle Schiefera): 

Očekávaná hodnota pro čištění: od 

0 do 0,17 g.  

Hodnota podle 3M: 0,08 gramu 

Technický list            TD149 
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Rozměry: 

Standardní i nestandardní rozměry 

jsou k dispozici na požádání. 

 

Balení a značení: 

5 kotoučů v krabici. 

Štítek v několika jazycích na každé 

krabici. 

 

Informace o likvidaci: 

Zlikvidujte do příslušného kontej-

neru, popřípadě předejte ke spále-

ní. 

Materiál obalu: recyklovatelný 

 

Původ: 

Vyrobeno v Německu. 


