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Pad 12” kolory 

 

 

Materiał 

 

 

Tworzywo sztuczne 

Średnica 12" (305mm) 

Ilość w opakowaniu 1 sztuka 

Kolor Biały, Brązowy, Czarny, 

Czerwony, Niebieski, Zielony 
 

 

 Opis  
 

Okrągłe pady przeznaczone są do automatów szorująco-zbierających oraz szorowarek i polerek. Kolor produktu zależy od jego 

twardości, najdelikatniejsze pady mogą być używane do mycia codziennego i polerowania, najtwardsze natomiast mogą służyć do 

usunięcia starych powłok polimerowych oraz starych zabrudzeń. Pady szorujące w porównaniu do tradycyjnych szczotek szorujących 

są dedykowanym rozwiązaniem do mycia i czyszczenia powierzchni płaskich lub z delikatnymi nierównościami. Pady Fibratesco 

cechuje wysoka skuteczność usuwania brudu oraz wysoka wytrzymałość na ścieranie. Centralnie wykrojony okrąg można oderwać w 

celu zwiększenia podawania wody, a także wykorzystać podczas doczyszczania niewielkich powierzchni niedostępnych dla maszyny 

(progi, kąty pomieszczenia). Produkty Fibratesco są najlepszym wyborem jakości do ceny. 

 

 Oznaczenie kolorów  
 

> Biały - Pad przeznaczony do codziennego mycia delikatnych powierzchni, a także nabłyszczania i polerowania czystych podłóg 

posiadających powłokę ochronną. 

> Czerwony - Przeznaczony do codziennego, delikatnego mycia podłóg posiadających powłoki ochronne. Może być używany 

zarówno do posadzek twardych, jak i miękkich. Usuwa powstałe plamy oraz zabrudzenia jednocześnie nadając delikatny połysk. 

Wykorzystywany podczas renowacji powłok oraz krystalizacji na mokro. 

> Niebieski - Pad przeznaczony do codziennego mycia średniej twardości podłóg. Usuwa brud i przywarte zanieczyszczenia z mytej 

powierzchni. Szczególnie zalecany w przypadku, gdy czerwony pad jest zbyt delikatny, a zielony pozostawia rysy na powierzchni. Może 

być stosowany na sucho i mokro. 

> Zielony - Pad zielony jest najdelikatniejszym kolorem używanym do doczyszczania oraz usuwania wierzchnich warstw powłok 

ochronnych. Dzięki wysokim właściwościom usuwania brudu z łatwością poradzi sobie z ciężkimi zabrudzeniami oraz plamami. Może 

być używany na sucho i mokro. 

> Brązowy - Dedykowane rozwiązanie do usuwania starych powłok ochronnych(1-3 warstw) oraz silnie zabrudzonych posadzek. Ze 

względu na wysokie właściwości szorujące nie należy stosować go na szkliwione powierzchnie. Można stosować na sucho i mokro. 

> Czarny - Najbardziej agresywny pad z podstawowej oferty. Dedykowane rozwiązanie do usuwania starych powłok ochronnych oraz 

silnie zabrudzonych posadzek. Ze względu na wysokie właściwości szorujące stosować na twardych powierzchniach. Można stosować 

na mokro. 

 

 

Kolor SKU 

Biały P12BI 

Brązowy P12BR 

Czarny P12CZA 

Czerwony P12CZ 

Niebieski P12NI 

Zielony P12ZI 

 


