
Omschrijving kleuren Vloerpads: 

 

vloerpad Wit Polijst pad ( glans tot hoogglans)  is gemaakt van polyester vezels.  Deze polijstpad is 
ontworpen voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog of klamvochtig gebruik produceert 
een hoogglans effect op pas afgewerkte vloeren. Voor gebruik op een standaard 
vloerreinigingsmachine of schrobautomaat. Ideaal voor machines met snelheden tot 1000 toeren. 

 

vloerpad beige Polijst, opblok en oliepad ( polijsten, opblokken en inoliën) De Superpad beige is 
uitermate geschikt voor het polijsten en droog opblokken van uw vloer en wordt daarnaast ook 
gebruikt om parket in te oliën. Verwijdert strepen en zorgt voor een gladde ondergrond.  Resultaat: 
Mat tot zachte glanslaag 

 

vloerpad rood schrobpad (polijsten of opblokken)  is geschikt voor lichte en dagelijkse 
reinigingstaken. Verwijdert licht aangehecht vuil en schopstrepen. Ook te gebruiken met 
sprayreiniger. Voor gebruik op een standaard vloerreinigingsmachine of schrobautomaat. Ideaal voor 
machines met snelheden tot 800 toeren. 

 

vloerpad Blauw Reinigingspad (reinigen) , ontworpen voor middelzware schrobtaken, is gemaakt van 
polyester vezels in een halfopen non-woven structuur. De schurende deeltjes zijn gelijkmatig over de 
gehele pad verspreid en duurzaam met de non-woven constructie verlijmd. Te gebruiken, in 
combinatie met een neutraal schoonmaakmiddel, voor het verwijderen van oude en vervuilde 
vloerafwerking, bijvoorbeeld een waslaag. In combinatie met daarvoor geschikte 
schoonmaakchemicaliën kan deze pad ook worden gebruikt voor het schrobben van vloeren met een 
hard oppervlak, zoals beton. Voor gebruik op een standaard vloerreinigingsmachine of 
schrobautomaat. Ideaal voor machines met snelheden tot 350 toeren. 

 

Vloerpad Groen SchrobPad (schrobben) ontworpen voor zeer grondig schrobben, is gemaakt van 
polyester vezels in een halfopen non-woven structuur. De schurende deeltjes zijn gelijkmatig over de 
gehele pad verspreid en stevig met de non-woven constructie verlijmd. Te gebruiken, in combinatie 
met een schoonmaakmiddel, voor het schrobben van vloeren met een hard oppervlak. Deze pad 
verwijdert vuil en krassen van sterk vervuilde vloeren en is tevens ontworpen voor lichte strip taken. 
Voor gebruik op een standaard vloerreinigingsmachine of schrobautomaat. Ideaal voor machines met 
snelheden tot 350 toeren. 

 

Vloerpad Bruin Strippad (strippen), ontworpen voor middelzware strip taken, is gemaakt van 
polyester vezels in een halfopen non-woven structuur. De schurende deeltjes zijn gelijkmatig over de 
gehele pad verspreid en stevig met de non-woven constructie verlijmd. Dit product is speciaal 
ontworpen voor cliënten die de voorkeur geven aan een dichtere non-woven pad. Te gebruiken, in 
combinatie met een oplosmiddel op waterbasis, voor het verwijderen van een versleten en sterk 
vervuilde waslaag of vergelijkbare vloerafwerking. In combinatie met een daarvoor geschikt 
schoonmaakmiddel kan de Bruine Strip Pad ook gebruikt worden voor het schoonmaken van sterk 



vervuilde vloeren met een hard oppervlak, zoals beton. Voor gebruik op een standaard 
vloerreinigingsmachine of schrobautomaat. Ideaal voor machines met snelheden tot 350 toeren. 

 

Vloerpad Zwart StripPad (strippen) is gemaakt van polyester vezels in een open non-woven structuur 
en speciaal ontworpen voor zware strip taken. De schurende deeltjes zijn gelijkmatig over de gehele 
pad verspreid en stevig met de non-woven constructie verlijmd. Te gebruiken, in combinatie met een 
oplosmiddel op waterbasis, voor het verwijderen van een versleten en sterk vervuilde waslaag of 
vergelijkbare vloerafwerking. In combinatie met een daarvoor geschikt schoonmaakmiddel kan de 
Zwarte Strip Pad ook gebruikt worden voor het schoonmaken van sterk vervuilde vloeren met een 
hard oppervlak, zoals beton. Voor gebruik op een standaard vloerreinigingsmachine of 
schrobautomaat. Ideaal voor machines met snelheden tot 350 toeren. 


