
   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ AQUA PLUS” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 3000 obr/min. 

Pad do polerowania  ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania średniego lub 

wysokiego stopnia połysku. Bardziej sprężysty i wytrzymały od pada białego. 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe oraz  naturalne (zwierzęce do 3% 

objętości),spoiwo  syntetyczne. Włókna  naturalne zwiększają odporność  pada na wysoką 

temperaturę. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm 

Gramatura: 1200 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ BLUE JAY” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 3000 obr/min. 

Pad do polerowania  ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania średniego lub 

wysokiego stopnia połysku. Bardziej sprężysty i wytrzymały od pada białego. 

Pad stosowany przy nakładaniu kilkuwarstwowej powłoki ochronnej tzn. służy do 

wyrównania ochronnej warstwy polimerowej przed nałożeniem kolejnej warstwy. 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe oraz  naturalne (zwierzęce do 3% 

objętości),żywica syntetyczna. 

Włókna  naturalne zwiększają odporność  pada na wysoką temperaturę. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm+/- 4 mm 

Gramatura: 1200 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                           „ DIAMONDBACK” 

                                  

 

Najbardziej  agresywny pad  do ekstremalnego czyszczenia. Ostre włókna oraz otwarta 

struktura pada o wysokości 1/2"  powodują, że pad nie zapycha się brudem i szybko czyści 

nawet najcięższe zabrudzenia. Idealnie usuwa przy użyciu profesjonalnych środków 

chemicznych  do gruntownego czyszczenia wielowarstwowe  ochronne powłoki woskowe i 

polimerowe.  

Do  czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min. 

 

Budowa: Sztywne włókna  nylonowe , żywice syntetyczne z dużą zawartością ścierniwa. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1/2”(cal) – 1,27 cm +/- 1 mm 

Gramatura: 1500 +/-5% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ GORILLA  ” 

                                  

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 3000 obr/min. 

Do zastosowania na twardych i odpornych na ścieranie powłokach zabezpieczających.   

Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się długą żywotnością 

oraz odpornością na wysoką temperaturę polerowania.  Może być stosowany do polerowania 

wszelkiego typu posadzek kamiennych wykonanych z marmuru, granitu, lastryko, gresu oraz 

posadzek betonowych. Proces polerowania odbywa się na sucho lub z dodatkiem środków 

impregnujących lub konserwujących.  Dostępny w rozmiarach od  7” -  27” (cale). 

Uwaga: nie zaleca się używania tego pada do polerowania miękkich polimerów i past na 

bazie wosków  syntetycznych , ponieważ ze względu na twardość pada, może nastąpić 

matowienie i „wytarcie” słabych powłok ochronnych. W tych przypadkach zaleca się używać 

padów „Gorilla light”, „Aqua Plus”, „ Jaguar” lub standardowego pada białego. 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe oraz  naturalne (zwierzęce do 15% objętości) 

Włókna  naturalne zwiększają odporność  pada na wysoką temperaturę. 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm+/-4 mm2 

Gramatura: 1400 +/-10% g/m 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ GORILLA  LIGHT” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 3000 obr/min. 

Do zastosowania na miękkich powłokach zabezpieczających.  Polecany zamiast białego pada. 

Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się dłuższą żywotnością i 

nie zapycha się polerowanym polimerem. Może być stosowany na sucho lub z dodatkiem 

środków konserwujących. Doskonałe rezultaty można otrzymać przy polerowaniu maszyną 

jednotarczową zarówno wolno jak i szybkoobrotową. Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe oraz  naturalne (zwierzęce do 3% objętości) 

Włókna  naturalne zwiększają odporność  pada na wysoką temperaturę. 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm+/-4 mm 

Gramatura: 850 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ JAGUAR” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 3000 obr/min. 

Do zastosowania do posadzek kamiennych np: z marmuru oraz wszelkiego typu 

polimerowych warstw zabezpieczających. Polecany zamiast białego pada.  

Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się dłuższą żywotnością i 

nie zapycha się polerowanym polimerem. Może być stosowany na sucho lub z dodatkiem 

środków konserwujących. Doskonałe rezultaty można otrzymać przy polerowaniu maszyną 

jednotarczową zarówno wolno jak i szybkoobrotową. Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe oraz  naturalne ( zwierzęce do 10% objętości) 

Włókna  naturalne zwiększają odporność  pada na wysoką temperaturę. 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4mm 

Gramatura : 1100 +/- g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ PAD BIAŁY” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 1500 obr./min. 

Pad do polerowania posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw 

sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową 

powłoką ochronną. 

Budowa: Włókna  poliestrowe , spoiwa syntetyczne. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm+/- 4 mm 

Gramatura : 860 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                           „ PAD BRĄZOWY” 

                                  

 

 

Pad  do gruntownego czyszczenia , mniej agresywny niż czarny pad do doczyszczania 

silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu  oraz zdzierania powłok 

zabezpieczających  w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) 

przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia 

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami  o obrotach głowicy czyszczącej                              

150-400 obr./ min. 

Budowa: Pad wykonany jest  z odpornych na ścieranie włókien nylonowych oraz włókien 

poliamidowych . ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic 

syntetycznych. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm 

Gramatura: 1866 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                           „ PAD CZARNY” 

                                  

 

 

Pad  do gruntownego czyszczenia  silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego 

typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających  w połączeniu z profesjonalnymi środkami 

chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia. 

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami  o obrotach głowicy czyszczącej                              

150-400 obr./ min. 

Budowa: Pad wykonany jest  z odpornych na ścieranie włókien nylonowych oraz włókien 

poliamidowych . ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic 

syntetycznych. 

Pad dostępny w rozmiarach  7-27" cali 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/_4mm 

Gramatura : 2020  +/-10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                           „ PAD CZERWONY” 

                                  

 

 

Pad  do bieżącej  pielęgnacji, delikatnego mycia  i  metody spray cleaningu , wszelkiego 

typu posadzek twardych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłoką ochronną. Stosuje 

się go również do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw 

sztucznych, PCV, Linoleum. 

 

Budowa: Włókna  poliestrowe , poliamidowe, naturalne (ok.3%) oraz  żywice  syntetyczne 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm 

Gramatura: 1166 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ PAD NIEBIESKI” 

                                   

 

Pad średnio agresywny do bieżącego czyszczenia na mokro posadzek twardych  oraz 

metody spray cleaningu. 

Usuwa również zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu 

jej renowacji. 

Do  czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min. 

 

Budowa: Włókna  nylonowe, poliestrowe i poliamidowe ,żywice syntetyczne. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm 

Gramatura: 1244 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                          „ PAD ZIELONY” 

                                  

 

 

Pad  do bieżącego czyszczenia na mokro  wszelkiego typu posadzek twardych . Usuwa 

doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę 

ochronnej powłoki polimerowej  w celu jej renowacji. 

Do  czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min. 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe , spoiwo z żywic syntetycznych. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm 

Gramatura: 1857 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                           „ RAZORBACK” 

                                  

 

Bardzo  agresywny pad  do ekstremalnego czyszczenia. Ostre włókna oraz otwarta 

struktura pada o wysokości 1/2"  powodują, że pad nie zapycha się brudem i szybko czyści 

nawet najcięższe zabrudzenia. Idealnie usuwa przy użyciu profesjonalnych środków 

chemicznych  do gruntownego czyszczenia wielowarstwowe  ochronne powłoki woskowe i 

polimerowe. 

Do  czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min. 

 

Budowa: Sztywne włókna  nylonowe , żywice syntetyczne z dużą zawartością ścierniwa. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

Grubość pada: 1/2”(cal) – 1,27 cm +/- 1 mm 

Gramatura: 1200 +/-5% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO RENOWACJI I EKSTREMALNEGO CZYSZCZENIA  POSADZEK   

                                       NAZWA HANDLOWA  :  

                                            „ REDWOOD” 

                                        

Wyspecjalizowany produkt przeznaczony do: 

1.Szybkiej renowacji posadzek drewnianych zabezpieczonych olejem lub lakierem. 

2.Wyrównania-matowienia przedostatniej warstwy lakieru , przed położeniem warstwy  

końcowej na drewnianą posadzkę zabezpieczoną lakierem 

3.PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE .Usuwania głębokich rys i zanieczyszczeń 

przemysłowych pokrytych farbą epoksydową, poliuretanową lub inną warstwą ochronną oraz 

usuwania głębokich rys i zanieczyszczeń na posadzkach wykonanych z jednorodnych 

materiałów takich jak PCV, Linoleum, żywice, poliuretany. 

Stosuje się maszyny czyszczące o obrotach 150 - 400 obr./min. 

Dostępne rozmiary: 16" (406 mm)  i  17" (432 mm) 

Budowa: Włókna  poliestrowe ,poliamidowe , spoiwo żywiczne z dużą zawartością ścierniwa 

o gradacji 180 grit. 

Grubość pada: 3/8”(cal) – 0,95 cm 

Gramatura: 600  +/- 10 % g/m2 

Opakowanie:  karton – 10 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 



   

 

                           KARTA  TECHNICZNA 

     PAD DO POLEROWANIA  POSADZEK  - NAZWA HANDLOWA  :  

                                              „ THE CURE” 

                                  

 

 

Pad  do polerowania  posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych  do 1500 obr/min. 

Miękki i delikatny pad do polerowania posadzek drewnianych olejowanych lub lakierowanych 

oraz posadzek  wykonanych z linoleum, PCV  i tworzyw sztucznych niezabezpieczonych 

powłoką ochronną. Głównie używany do olejowania posadzek drewnianych oraz polerowania 

woskowej lub polimerowej warstwy zabezpieczającej posadzki drewniane. 

Budowa: Włókna  poliestrowe , żywice syntetyczne. 

Dostępny w  rozmiarach 7”-27” (cale) 

 

Grubość pada: 1”(cal) – 2,53 cm+/-4 mm 

Gramatura: 770 +/- 10% g/m2 

Opakowanie:  karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru. 

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych. 

Producent: ETC of Henderson  ( USA) 


