
SPECYFIKACJA PRODUKTU

PAD TurfScrub

2.0 Właściwości

Właściwości Wartości

Grubość

Waga ogółem

Tarcza

Typ łączenia (tarcza)

Zastosowanie ścierne

Materiał ścierny

Kolor

Opakowanie

1,3 cala

Struktura 
nietkana 

Specjalna struktu-
ra na bazie wody

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33 mm

2509 g/m2

Zielony

5 szt. /op.

1.0 Opis

Pad TurfScrub wykonany jest z wytrzymałego 
sztucznego materiału przypominającego 
trawę, który zapewnia skuteczne czyszczenie i 
długą żywotność. Pad TurfScrub łączy 
skuteczność szczotki z poręcznością pada.

3.0 Zastosowanie
TurfScrub dociera w głąb pęknięć i szczelin 
nierównych powierzchni podłogowych, 
a także doskonale czyści głębokie fugi. 

Idealny do maszyn o prędkości do 500 
obrotów/minutę

4.0 Budowa
TurfScrub zbudowany jest z wytrzymałego 
materiału sztucznego przypominającego 
trawę zszytego nicią o dużej wytrzymałości z 
porowatą nietkaną tarczą. Pady nie są 
laminowane. Umożliwia to swobodny 
przepływ wody lub preparatu czyszczącego 
podczas stosowania szorowarki auto-
matycznej.
Dzięki nieobrębianym krawędziom pady 
gwarantują dokładne czyszczenie bez 
niszczenia listw podłogowych czy ścian. 

5.0 Inicjatywy środowiskowe

Produkt nie wymaga użycia silnych środków 
chemicznych. Czyści z użyciem wody lub 
neutralnych preparatów czyszczących.

6.0 Wytyczne użytkowania

Pad TurfScrub znakomicie sprawdza się 
z urządzeniami do podłóg o standardowej 
prędkości, szorowarkami automatycznymi 
oraz urządzeniami oscylacyjnymi do podłóg.

TurfScrub jest idealny do różnego rodzaju 
podłóg, w tym: podłóg betonowych, lastriko, 
płytek o głębokich fugach oraz innych 
nierównych powierzchni.

7.0 Konserwacja produktu
Pad powinien być dokładnie czyszczony po 
każdym użyciu w celu przedłużenia jego 
żywotności i wydajności. Należy spłukać 
zabrudzenia i pozostałości strumieniem wody 
pod wysokim ciśnieniem za pomocą węża 
ogrodowego. Jeśli istnieje taka możliwość 
należy używać gorącej wody. Następnie 
należy postawić pad na krawędzi, oprzeć 
o ścianę i pozostawić do wyschnięcia.
Umożliwi to całkowite odcieknięcie wody
 z pada i przyspieszy schnięcie.

Uwaga: Nie należy prać w pralkachani suszyć 
w suszarkach.

8.0 Rozmiary

Pady okrągłe (średnica)

8 cali/200 mm
13 cali/330 mm
14 cali/355 mm
17 cali/430 mm
18 cali/460 mm
19 cali/480 mm
20 cali/508 mm

Pad podłogowy o właściwościach szorujących charakterystycznych dla szczotki

Gramatura
(materiał sztuczny
przypominający 
trawę)

661 g/m2

Pady prostokątne

12 cali/355 mm x 18 cali/457 mm
14 cali/355 mm x 20 cali/508 mm
14 cali/355 mm x 28 cali/711 mm
14 cali/355 mm x 32 cale/813 mm
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