Discos orbitais
para limpeza
de pavimentos
L I M P E Z A , P R O T E Ç Ã O E M A N U T EN Ç Ã O D E P I S O S

Os discos orbitais para limpeza de
pavimentos da Tennant permitem uma
limpeza profunda livre de químicos, reduzem
o consumo de água e eliminam a necessidade
de utilização de produtos químicos cáusticos.
 Lavagem e acabamento de pavimentos, livre de
químicos
 Limpeza ao longo de bordas e cantos
 Lavagem agressiva
 Distribuição consistente da solução
 Remoção consistente dos acabamentos do solo

PROTEGE E LIMPA OS SEUS PAVIMENTOS
MATERIAL DESCRIÇÃO

Todos os discos têm dimensões
de 14" x 20"

3M™ DISCO DE POLIMENTO BRANCO
Use o disco de polimento branco para limpezas ligeiras, para
ajudar a eliminar as sujidades e marcas de sapatos ligeiras sem
tornar o solo baço.

1205512
1205513
1205514

3M™ DISCO DE LIMPEZA VERMELHO
Os discos vermelhos foram concebidos para uma limpeza
diária e para uma lavagem ligeira, eliminando as sujidades
superficiais, as marcas de sapatos e os riscos pretos causados
pelos saltos dos sapatos.

1205515
1074740
1217830

3M™ DISCO DE LAVAGEM AZUL
O disco azul é utilizado para trabalhos de limpeza intensiva
com remoção de 1-2 camadas antes da colocação de uma
nova camada. Elimina a sujidade, líquidos derramados e
marcas de sapatos, deixando a superfície limpa e preparada.

3M™ Disco de polimento
branco
3M™ Disco de limpeza
vermelho
3M™ Disco de escovagem
azul
3M™ Disco de preparação
de superfícies de cor
castanha
Disco verde com fibras
longas
Bloco de apoio orbital com
(2) tiras de velcro

ANTES

3M™ DISCO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE
COR CASTANHA
O disco de preparação de superfícies é utilizado para
trabalhos de limpeza intensiva com remoção de 2-4 camadas
antes da colocação de uma nova camada. Para a preparação
de madeira, ladrilhos de vinil, folha de vinil, mármore,
mosaicos e chãos em betão para a aplicação de acabamentos.

DISCO VERDE COM FIBRAS LONGAS

NOVIDADE

O disco verde com fibras longas foi concebido para limpar
pavimentos de azulejos com argamassa, como por exemplo
sanitários, e tem a possibilidade de limpar as linhas de
argamassa. Também é muito eficaz para mosaicos, superfícies
anti queda, betão e outros pavimentos irregulares
(ver fotografia de antes e depois).

DEPOIS

BLOCO DE APOIO ORBITAL COM VELCRO
O bloco de apoio permite a compressão do disco sobre
o pavimento para máxima lavagem ou remoção de
acabamentos de solos. Design único para evitar que o disco
caia durante o uso ou o transporte.

VER PARA CRER!
Se desejar uma demonstração ou
informações adicionais contacte-nos:

Fotografias tiradas antes e depois da
limpeza de solos de azulejos com o disco
verde com fibras longas.
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