
PADY DIAMENTOWE POLOR

Pad czarny gradacja 50

Pad szary gradacja 100

Pad niebieski gradacja 200

Pad zielony gradacja 3000

Pad pomarañczowy gradacja 11000

Pad ró¿owy gradacja 1500

Pad bia³y gradacja 800

Pad czerwony gradacja 400

 Pady diamentowe to doskona³e narzêdzie, które bez
 u¿ycia œrodków chemicznych, wyczyœci, usunie rysy 
 i wypoleruje na wysoki po³ysk zniszczone powierzchnie 
 posadzek.

12" do 27"



PADY DIAMENTOWE HYBRYDOWE

Renowacja posadzek kamiennych

Pady hybrydowe sk³adaj¹ siê ze standardowego pada z dodatkiem w³ókien naturalnych 
oraz specjalnych segmentów szlifuj¹co - poleruj¹cych  przyklejonych równomiernie do pada noœnego.
Kszta³t i iloœæ segmentów zale¿y od œrednicy pada.

Pady hybrydowe charakteryzuj¹ siê znacznie wiêksz¹ ¿ywotnoœci¹ i wydajnoœci¹ pracy w 
porównaniu ze zwyk³ymi padami diamentowymi w zakresie gradacji od 50-3000 grit.
Segmenty szlifuj¹co-poleruj¹ce to profesjonalne narzêdzia stosowane wczeœniej  przez
profesjonalistów wyposa¿onych w wyspecjalizowane maszyny do szlifowania i polerowania
posadzek kamiennych ( marmurowych,granitowych,lastrikowych, betonowych,gresowych,
konglomeratów itp ) . Maj¹c do dyspozycji pady diamentowe hybrydowe mo¿na zastosowaæ
standardowe szorowarki, polerki i automaty czyszcz¹ce stosowane dotychczas do utrzymania 
czystoœci, bez potrzeby u¿ywania specjalnych uchwytów z gniazdami na segmenty - narzêdzia do 
obróbki posadzek.

Pady hybrydowe polecamy zw³aszcza do szlifowania i renowacji posadzek mocno zniszczonych
 lub  porowatych. Dla przyk³adu, szlifowanie przemys³owych posadzek betonowych wi¹¿e siê
z du¿ym i szybkim zu¿yciem zwyk³ych padów diamentowych .Zastosowanie tutaj padów 
hybrydowych znacznie poprawi wydajnoœæ, jakoœæ i efektywnoœæ ekonomiczn¹ pracy.

Pady diamentowe hybrydowe stanowi¹ rozwiniêcie koncepcji stosunkowa tanich i prostych 
narzêdzi do czyszczenia, szlifowania,polerowania i ogólnie znacznego poprawienia wygl¹du
posadzek kamiennych serwisowanych przez firmy us³ugowe w zakresie us³ug sprz¹tania
i czyszczenia wszelkiego typu obiektów.
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Czyszczenie, regeneracja i bie¿¹ce utrzymanie posadzek wykonanych z marmuru, granitu, lastriko, 
gresu i betonu za pomoc¹ podstawowych maszyn czyszcz¹cych i wody (bez œrodków chemicznych). 

Opcja podstawowa: Czyszczenie w trzech krokach.

Pad czerwony o gradacji 400.
Gruntowne czyszczenie
i usuwanie grubych rys 
powierzchni posadzki.

Pad bia³y o gradacji 800.
Czyszczenie i usuwanie drobnych
rys z powierzchni posadzki.

Pad ¿ó³ty o gradacji 1500.
Czyszczenie z jednoczesnym
polerowaniem posadzki.
Uzyskanie po³ysku powierzchni.
Pad do bie¿¹cego-codziennego
czyszczenia posadzki. 

Wa¿ne:

1.Czyszczenie mo¿na wykonywaæ podstawowymi maszynami
   czyszcz¹cymi takimi jak szorowarki lub automaty do mycia
   posadzek wszelkiego typu o obrotach g³owicy 150-400 obr./min.
   Pady diamentowe POLOR przeznaczone s¹ do 
   czyszczenia „na mokro”.
2.Czyszczenie wykonuje siê u¿ywaj¹c tylko wody.
   Dzia³anie ekologiczne na œrodowisko.
3.Nacisk-ciê¿ar g³owicy czyszcz¹cej na czyszczon¹ 
   powierzchniê ma znaczenie. Im wiêkszy nacisk, tym efekt 
   operacji czyszczenia i polerowania padami diamentowymi 
   bêdzie lepszy.Preferowany nacisk: 40-80 KG.
4.Najwa¿niejszy jest . Dok³adne i gruntowne 
   czyszczenie oraz usuniecie zarysowañ na posadzce
   za pomoc¹ pada diamentowego o gradacji 400 jest podstaw¹
   przejœcia do nastêpnego kroku czyszczenia.

   W przypadku gdy czerwony pad diamentowy o gradacji 400
   nie usuwa wszystkich zarysowañ powierzchni i trudnych zabrudzeñ,
   nale¿y u¿yæ padów o ni¿szych gradacjach: 200-pad niebieski,
   100-pad szary lub 50-pad czarny.Im ni¿sza gradacja, tym u¿yte
   ziarna diamentowe s¹ wiêksze i usuwaj¹ g³êbsze rysy. 
   Nastêpnie nale¿y powróciæ do czyszczenia padem czerwonym.
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Czyszczenie, regeneracja i bie¿¹ce utrzymanie posadzek wykonanych z marmuru, granitu, lastriko, 
gresu i betonu za pomoc¹ podstawowych maszyn czyszcz¹cych i wody (bez œrodków chemicznych). 

Pady 

diamentowe

POLOR

Opcja rozszerzona: Czyszczenie w czterech krokach.

Krok 1 Krok2 Krok3

Pad czerwony o gradacji 400.
Gruntowne czyszczenie
i usuwanie grubych rys 
powierzchni posadzki.

Pad bia³y o gradacji 800.
Czyszczenie i usuwanie drobnych
rys z powierzchni posadzki.

Pad ¿ó³ty o gradacji 1500.
Czyszczenie z jednoczesnym
polerowaniem posadzki.
Uzyskanie po³ysku powierzchni.
Pad do bie¿¹cego-codziennego
czyszczenia posadzki. 
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Pad zielony o gradacji 3000.
Bie¿¹ce czyszczenie i pielêgnacja
posadzki i uzyskanie wysokiego
po³ysku.
Pad pomarañczowy 11000.
Podwy¿szenie po³ysku w trakcie
bie¿¹cego czyszczenia i pielêgnacji.

Wa¿ne:

1.Za pomoc¹ padów o gradacji
  1500, 3000 i 11000 mo¿na 
   polerowaæ posadzkê równie¿
   na sucho ( bez u¿ycia wody),
   pod warunkiem dok³adnego
   wykonania operacji Krok 1 
   oraz Krok 2.

2.Automaty czyszcz¹ce posiadaj¹
   zazwyczaj mniejszy nacisk g³owicy 
   na powierzchniê posadzki ni¿
   szorowarki. Dlatego te¿ w celu 
   uzyskania w³aœciwego efektu 
   czyszczenia i polerowania posadzek
   kamiennych nale¿y wykonaæ
   wiêcej przejazdów maszyny.
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Czyszczenie i renowacja posadzek za pomocą padów 

diamentowych hybrydowych. 

Krok 1 Krok2 Krok3 
Pad żółty o gradacji 1500. 

Pad czerwony o gradacji 400. 
Gruntowne czyszczenie 
i usuwanie grubych rys 
powierzchni posadzki. 

Pad biały o gradacji 800. 
Czyszczenie i usuwanie drobnych 
rys z powierzchni posadzki. 

Czyszczenie z jednoczesnym 
polerowaniem posadzki. 
Uzyskanie połysku powierzchni. 
Pad do bieżącego-codziennego 
czyszczenia posadzki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ważne: 
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1.Pady diamentowe hybrydowe 
zbudowane są z pada z 
włókien naturalnych oraz 
segmentów odpowiednio 
sklejonych z tym padem. 

2.W trzpieniach segmentów 
wykonanych ze specjalnej żywicy 
zatopione są diamenty syntetyczne 
o gradacji określonej na padzie. 
Pad hybrydowy używa się aż do 
momentu w którym trzpienie 
zostaną zeszlifowane do poziomu 
podstawy segmentu. 

3.W porównaniu ze zwykłymi padami 
diamentowymi  POLOR  oraz innymi 
padami diamentowymi 
konkurencyjnych producentów, 
pady hybrydowe charakteryzują się 
większą wydajnością pracy oraz 
żywotnością. 

5. Gradacje użytych segmentów: 
od 50 do 3000 Grit. 

6. Pady hybrydowe stosuje się do 
pracy „na mokro”. 

7.W padach 12" i 13" stosowane są 
segmenty okrągłe 100 mm. 

8.Pady hybrydowe zalecane są 

 

Krok4 
Pad hybrydowy o gradacji 3000. 
Bieżące czyszczenie i pielęgnacja 
posadzki. Utrzymanie wysokiego 
połysku posadzki pod wpływem 
codziennego polerowania. 
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szczególnie do renowacji zniszczonych 
posadzek betonowych. 
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