Orbitale
vloerpads
R E I N I G , B E S C H E R M EN O N D E R H O U D U W V L O E R EN

De orbitale vloerpads van Tennant zorgen
ervoor dat de vloer zonder chemische stoffen
kan worden gestript, het waterverbruik
kan worden beperkt en het gebruik van
afbijtmiddelen kan worden geëlimineerd.
 Schrobben en strippen van de afwerkingslaag
zonder chemicaliën
 Werkt langs randen en in hoeken
 Agressief schrobben
 Consistente verdeling van de oplossing
 Consistente verwijdering van de afwerkingslaag

BESCHERM EN REINIG UW VLOEREN
PRODUCT

BESCHRIJVING

1205512

3M™ poetspad, wit

1205513

3M™ reinigingspad, rood

1205514

3M™ schrobpad, blauw

De rode pads zijn ontworpen voor dagelijks reinigen en licht
schrobben, waarbij oppervlakkig vuil, strepen en afdrukken
van zwart schoeisel worden verwijderd.

1205515

3M™ pad voor
voorbereiding oppervlak,
bruin

1074740

TurfScrub pad, groen

3M™ SCHROBPAD, BLAUW

1217830

Orbitale padsteun met
(2) klittenbanden

3M™ POETSPAD, WIT
Gebruik de witte poetspad voor een lichte reiniging, waarbij
vuil en oppervlakkige strepen worden verwijderd met
behoud van de glans.

3M™ REINIGINGSPAD, ROOD

De blauwe pad wordt gebruikt voor stevig schrobben,
waarbij 1 tot 2 lagen worden verwijderd voordat een nieuwe
coating wordt aangebracht. De pad verwijdert vuil, gemorste
producten en strepen, zodat het oppervlak schoon en
voorbereid achterblijft.

Alle pads zijn 14" x 20" groot

VOOR

3M™ PAD VOOR VOORBEREIDING OPPERVLAK,
BRUIN
De pad voor voorbereiding van het oppervlak wordt
gebruikt voor stevig schrobben, waarbij 2 tot 4 lagen worden
verwijderd voordat een nieuwe coating wordt aangebracht.
Oppervlakken zoals hout, vinyltegels, vinyllagen, marmer,
terrazzo en beton worden voorbereid voor latere afwerking.

TURFSCRUB PAD, GROEN

NIEUW

De groene TurfScrub pad wordt gebruikt om gevoegde
tegelvloeren te reinigen, bijv. in toiletten en reinigt tot
diep in de voegen. De pad is ook doeltreffend bij terrazzo,
antislipoppervlakken, beton en andere oneffen vloeren (zie
foto voor en na).

NA

ORBITALE PADSTEUN MET KLITTENBAND
De padsteun zorgt ervoor dat de pad op de vloer wordt
gedrukt voor optimaal schrobben of het verwijderen van de
afwerkingslaag. Het unieke ontwerp voorkomt dat de pad valt
tijdens het gebruik of transport.
Foto's voor en na van een gevoegde
tegelvloer die werd gereinigd met de
groene TurfScrub pad.

ZIEN IS GELOVEN!
Neem contact met ons op voor een
demonstratie of voor aanvullende
informatie:

TENNANT N.V.
Industrielaan 6
5405 AB Uden
Nederland
Tel: 31-413-241241
Fax: +31-413-241222

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

3.010.004.eu.nl
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