
• Innehåller syntetiska diamanter på den aktiva färgade mörka sidan

• Golvvårdsrondellerna är enkel att använda.

• Används med kombimaskin och singelskurmaskin (för ytterligare glans Highspeed).

• Den fl exibla strukturen innebär att de är lätt att tvätta efter användning. 

• Tillsätt bara vatten alternativt neutrala golvrengöringsmedel

Sienna golvvårdsrondeller är konstruerade för uppskurning och grovpolering.
Används för att preparera golvet innan behandling med 3M Scotch-Brite™ Lila 
Diamant Golvårdsrondell Plus. 

De lila golvvårdsrondellerna är konstruerade för daglig rengörning och fi npolering.
Golven blir vackrare utan att det kostar mer tid eller pengar, eftersom du använder 
samma maskin och uppnår samma produktivitet.  
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För en 

Golvvårdsrondeller av högsta kvalitet för polering och
daglig rengöring
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1 - Behandling av stora ytor som rengörs med
     kombiskurmaskin, t.ex. Snabbköp, köpcenter,
     fl ygplatser…

Scotch-Brite Lila användas i kombination med Scotch-Brite 
Sienna. Sienna grovpolerar golven och  ger  en ökad  glans, 
Scotch-Brite Lila  fi npolerar och behåller  glansen. För yt-
terligare glans highspeeda med Lila.  När golvet börjar se 
matt ut använder man Scotch-Brite Sienna i sju dagar och 
fortsätter sedan med Scotch-Brite Lila för daglig rengöring 
och polering. Det krävs några behandlingar med Scotch-
Brite Sienna för att återfå glansen på golv som har blivit fula 
till följd av höga trafi kvolymer eller eftersatt underhåll.

2 - Rengöring av små och mellanstora golvytor med 
     singelskurmaskin i låg hastighet,
  t.ex. på hotell, banker, vårdcentraler och skolor…

För att öka glansen på små golvytor används 3M Scotch-
Brite™ Lila. Vänd rondellens mörklila sida nedåt och skura det 
våta golvet med en singelskurmaskin i låg hastighet och ett 
neutralt golvrengöringsmedel (räcker med vatten om golvet inte 
är smutsigt). För ytterligare glans använd en highspeed maskin 
(1 500 < rpm)




