Produkty oszczędzające środowisko naturalne
ZALETY I ZASTOSOWANIE
 Renowacja powłok ochronnych (polimerowych,
poliuretanowych, woskowych, z lakierów
pokrywających posadzki drewniane)
 Usuwanie zniszczonej, brudnej, porysowanej
zewnętrznej warstwy powłoki ochronnej bez
użycia szkodliwych dla środowiska środków
chemicznych (striperów)
 Używa się tylko wody lub neutralnych
środków czyszczących
 Podczas wykonywania renowacji posadzki
padami Redwood podłoga nie jest tak śliska
jak przy użyciu striperów
 Zwiększenie efektywności pracy
Oszczędność czasu i środków chemicznych

 Możliwość pracy na sucho gdy usuwa się
zniszczoną warstwę lakieru z posadzki
drewnianej lub gdy posadzka nie jest bardzo
zanieczyszczona
 Ścierniwo i spoiwo w padzie Redwood
znajduje się na całej grubości 3/8" pada,
można więc go używać z dwóch stron
 Usuwanie brudu, plam, nierówności
i rys z wielu typów jednorodnych posadzek takich
jak: PVC, linoleum, marmur, beton, lastriko,
piaskowiec, powłoki oraz farby poliuretanowe i
epoksydowe
 Do czyszczenia miejsc trudnodostępnych
niezwykle przydatne są pady ręczne Redwood
o wymiarach 6"x9"x3/8"
 Do czyszczenia i renowacji stosuje się
standardowe szorowarki
i automaty czyszczące

REDWOOD
Dostępne rozmiary. Cennik
Nr katalogowy

Opis

Sztuk w kartonie

Cena netto/1 szt.(zł)

ETC-94160

pad Redwood 16"

10

13,39

ETC-94170

pad Redwood 17"

10

14,73

ETC-9147

Pad ręczny prostokątny

10

2,50

/PAD

RUFF to pad zastępujący
szczotkę czyszczącą, przy czym
jest znacznie lżejszym i tańszym
produktem
 do czyszczenia nierównych,









Ruff
Dostępne rozmiary.
Cennik .

chropowatych i
antypoślizgowych posadzek
dobrze czyści podłogi z
fugami, posadzki betonowe
a także ozdobne,
glazurowane płytki gresowe
i ceramiczne
pad Ruff jest agresywny ale
nie ma właściwości ściernych
można go stosować do
czyszczenia posadzek tak
nierównych, że zwykły pad może
ulec zniszczeniu przy próbie
czyszczenia takich posadzek
pad Ruff składa się z tysięcy
włókien poliestrowych
przytwierdzonych do powierzchni
podstawy pada
pad Ruff jest trzykrotnie
wytrzymalszy od zielonego
pada
sztuk w kartonie

cena netto/1 szt. (zł)

Nr katalogowy

opis

ETC - 2985160

pad 16" 40,64 cm

2

54,29

ETC - 2985170

pad 17" 43,18 cm

2

59,61

TIGER CARPET BONNET

Dwustronny bonnet do czyszczenia
wykładzin dywanowych, posadzek
drewnianych oraz wszelkiego typu
posadzek wykonanych z tworzyw
sztucznych i ceramiki

 pad-bonnet dwustronny, zbudowany z
pętelkowych włókien syntetycznych oraz
wzmagających efekt czyszczenia pasków
szczotkowych

 do czyszczenia używa się maszyn
czyszczących ( szorowarek i
automatów czyszczących) o
obrotach 150-350 obr./min.
Tiger Carpet Bonnet
Dostępne rozmiary. Cennik .

Nr katalogowy

opis

sztuk w kartonie

cena netto/1 szt. (zł)

ETC - 3016000

bonnet 16" 40,64 cm

2

69,30

ETC - 3017000

bonnet 17" 43,18 cm

2

75,40

