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Vår senaste generation av golvvårdsrondeller fortsätter att erbjuda 
prestanda, produktivitet och hållbarhet.

Varje typ av golvvårdsrondell är särskilt anpassad för en specifik 
golvyta och arbetsuppgift. Oavsett om du behöver strippa (ta bort 
vax eller polish) befintliga golvskydd, polera bort enstaka märken 
eller polera upp glansen på dina golv kan du förlita dig på 3M 
golvvårdsrondeller för ett snabbare och effektivare resultat till en låg 
totalkostnad. Och det är därför vi är en av världens ledande tillverkare 
av golvvårdsrondeller.

3M™ golvvårdsrondeller. 
Helt enkelt effektivare.
Oavsett om du behöver strippa, rengöra eller polera dina 
golv kan du förlita dig på 3M golvvårdsrondeller för snabbare 
och effektivare resultat till en låg totalkostnad.

*Jämfört med närmaste konkurrentprodukt 

•  Ta bort djupa skrapmärken 
upp till 7 gånger snabbare*

•  Nästan 40 % mer aggressiv 
golvstripp*

•  25 % bättre slipverkan i 
Schiefer-test*

•  50 % bättre hållbarhet vid 
blankpolering*

•  Minskar behovet av kemikalier 
som polishborttagare och 
lacker

• Kan tvättas och återanvändas

För mer information om 3M™ 
golvvårdsrondeller:
Tel: +46 (0) 8 92 21 00
www.3M.eu/Floorpads

Vi rekommenderar följande underhåll för att öka livslängden på dina 
golvvårdsrondeller från 3M:

1. Ta bort rondellen från maskinen efter varje användning.
2. Skölj under kran eller dusch eller låt rondellen dra i utblandad 
polishborttagare för att lösa upp intorkade rester. Låt inte smutsiga 
rondeller torka innan de tvättas.
3. Skölj och hängtorka.

Användning av de 3M golvvårdsrondeller som beskrivs i detta dokument förutsätter att användaren har erfarenhet av denna typ av produkt och att den kommer att användas ändamålsenligt av en kompetent person. Användning av 

denna produkt till annat än ändamålen som anges i detta dokument sker på användarens egen risk. Detta dokument undantar inte användaren från att följa tillämpliga riktlinjer (tekniska produktblad, säkerhetsregler, procedurer osv.).

Science.
Applied to Life.™



3MTM TrizactTM Diamond HX 
golvvårdsrondell
Används för att återställa den naturliga 
lystern i stengolv genom att använda vanlig 
golvvårdsutrustning. Rondellerna avverkar snabbare än 
diamantrondeller och låter dig återställa dina golv utan 
att behöva anlita specialister.

3MTM Scotch-BriteTM High Productivity 
golvvårdsrondell
Rondellen från 3M som tar bort ytbehandling snabbast. 
Öppen konstruktion som motstår igensättning. 
Används för snabb borttagning av gammal 
ytbehandling och ingrodd smuts (t.ex. betong) med 
beprövad jämn verkningsgrad.

3MTM Scotch-BriteTM SPP golvvårdsrondell
Premiumrondell som avlägsnar gammal ytbehandling 

och preparerar många olika typer av golv och kan 

användas tillsammans med neutralt rengöringsmedel eller 

bara vatten. Den tar bort fläckar och synliga repor och 

bearbetar svårbehandlade golv med bättre djuprengöring 

än den svarta rondellen – utan hårdhet och repor.

3MTM Scotch-BriteTM Diamant Sienna 
golvvårdsrondell
Diamantbelagda golvvårdsrondell för rengöring av 
sliten och matt marmor, terrazzo, skiffer samt polerad 
betong oh ger medelglans.

3MTM Scotch-BriteTM Diamant Lila 
golvvårdsrondell
Diamantbelagd golvvårdsrondell som förbättrar 
utseendet av marmor, terrazzo, skiffer och polerad 
betong.
 

3MTM Scotch-BriteTM Svart 
golvvårdsrondell
Standard inom golvvårdsbranschen. Beprövad och 
jämn prestanda med lång livslängd.

3MTM Scotch-BriteTM Brun 
golvvårdsrondell
Mjuk rondell för borttagning av ytbehandling på 
ojämna golv. Extra kraftig skurning för borttagning 
av 2 till 4 lager ytbehandling innan applicering av ny 
behandling.

3MTM Scotch-BriteTM Röd 
golvvårdsrondell
Avsedd för daglig rengöring och lätt skurning för 
borttagning av lätt smuts, skrapmärken och svarta 
märken.

3MTM Scotch-BriteTM Grön 
golvvårdsrondell
Ger bra förbättring av lyster. Exceptionell 
hållbarhet och livslängd. Problemlösaren för mjuk 
ytbehandling.

3MTM Scotch-BriteTM Blå 
golvvårdsrondell
Avsedd för daglig rengöring och skurning

av måttligt smutsiga golv, borttagning av 

skrapmärken och svarta märken utan att skada 

golvet.

3MTM Scotch-BriteTM Vit 
golvvårdsrondell
Används för rengöring av lätt nedsmutsade golv och 

borttagning av smuts och skrapmärken med minimal 

försämring av lyster. Kan även användas för polering 

av trägolv.

3MTM Scotch-BriteTM Ljusbrun 
golvvårdsrondell 
Ger god förbättring av lyster och tar samtidigt bort 
skrapmärken och fläckar. Exceptionell hållbarbet för 
användning på hårdare ytor och högtrafikerade golv.

3MTM Scotch-BriteTM Eraser 
blankpoleringsrondell
Tar bort svarta märken och återställer lyster 
med färre pass än andra golvvårdsrondeller och 
producerar mindre damm. Idealisk för hårda ytor 
och högtrafikerade områden. Utmärkt hållbarhet och 
minimal borttagning av ytbehandling.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & grön 
golvvårdsrondell för skurmaskiner
Skurar och polerar utan att försämra glansen. Öppen 
konstruktion som motstår igensättning, idealisk 
för användning med skurmaskiner och golv med 
ytbehandling.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & vit 
blankpoleringsrondell
Optimerar högvarvig blankpolering av en mängd 
olika golvbeläggningar. Polering och borttagning av 
svarta märken med samma rondell.

3MTM Melamin-golvvårdsrondell
Särskilt utvecklad för sten, betong, VCT, marmor och
andra porösa golvytor. Melamin-golvvårdsrondellen
gör det lätt att ta bort ingrodd smuts och
skrapmärken med endast vatten.

3MTM TrizactTM Diamond HX Pads
Used to restore and bring back the natural beauty of 
stone floors, simply by using standard floor cleaning 
equipment. It is faster than a traditional diamond grind 
and allows you to refurbish your own floors without  
the need for specialists.

3MTM Scotch-BriteTM High Productivity 
Floor Pad
The most aggressive stripping pad from 3M. Ideal  
open construction that resists loading and clogging. 
Used for fast removal of floor finish and heavy dirt  
(e.g. concrete) with proven consistent stripping.

3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation 
Floor Pad
Premium floor stripping pad that strips and prepares a 
wide variety of floors, using just a neutral detergent or 
water. It removes stains and visible scratches as well as 
tackling hard-to-clean floors with a deeper clean than a 
black pad, without the harshness or scratches.

3MTM Scotch-BriteTM Sienna Diamond
Diamond-coated floor pads clean and condition worn 
and dull marble, terrazzo, slate and polished concrete, 
bringing it to a medium gloss.

3MTM Scotch-BriteTM Purple Diamond
Diamond–coated floor pads further enhance the 
appearance of marble, terrazzo, slate and polished 
concrete.

3MTM Scotch-BriteTM Black Floor Pad
Standard of the industry. Consistent proven 
performance with long pad life.

3MTM Scotch-BriteTM Brown Floor Pad
Conformable stripping pad for uneven floors which 
strips prior to refinishing. Super heavy duty scrubbing 
for removal of 2-4 coats prior to recoating.

3MTM Scotch-BriteTM Red Floor Pad
Designed for everyday cleaning and light scrubbing  
to remove light soil, scuff marks and black heel marks.

How to choose the 
right pad for the job

3MTM Scotch-BriteTM Green Floor Pad
Produces good gloss improvement. Exceptional 
durability and life. The soft finish problem solver.

3MTM Scotch-BriteTM Blue Floor Pad
Designed for everyday cleaning and scrubbing
to remove medium soil, scuff marks and black  
heel marks without damaging the floors.

3MTM Scotch-BriteTM White Floor Pad
Used for light cleaning to help remove soil and scuff 
marks with minimal dulling of finish. Can also be 
used to polish wood floors.

3MTM Scotch-BriteTM Tan Burnish 3400
Burnishing pad at ultra high speed. Producing good 
gloss improvement while removing scuffs and marks. 
Exceptional durability and life. Ideal for harder  
finishes and high traffic conditions.

3MTM Scotch-BriteTM Eraser Burnish 
Pad
Removes black marks and returns gloss in fewer 
passes than other pads, whilst producing less 
dust. Ideal for hard finishes and high traffic areas. 
Excellent durability and minimal finish removal.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & Green 
Autoscrubber Floor Pad
Scrubs and cleans without dulling the finish. Open 
construction resists clogging and is ideal for use on 
an autoscrubber and for coated surfaces.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & White 
Burnish Floor Pad
Optimises UHS burnishing on a wide variety of 
finishes. Combines black mark removal and gloss 
generation in one pad.

3MTM Melamine Floor Pad
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, 
marble and other porous floor surfaces, this highly 
effective pad makes light work of ingrained dirt, and 
unsightly scuff marks. It cleans most dirt and marks 
with water alone.

3MTM Scotch-BriteTM  
Clean & Shine
High performance floor pad to clean 
and shine in a single step when using 
scrubber dryer on a daily maintenance.

NEW!

OFN447_3M_FloorPadSelectionGuide_6pp_280418_FA.indd   4 30/4/18   8:40 pm

NY!

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Shine
golvvårdsrondell
Premiumrondell för rengöring och glans i
ett enda steg när man använder skurmaskin 
vid daglig rengöring. 

Processdetaljer Polering Blankpolering
Sprutrengöring

Spraypolering

Sprutrengöring

Spraypolering
Rengöring Djuprengöring

Avlägsning av  

ytbehandling
Renovering

Typ av maskin Singelskurmaskin Polermaskin Singelskurmaskin Polermaskin Skur-/torkmaskin Singelskurmaskin
Kombiskurmaskin/singelskur-

maskin
Kombiskurmaskin/singelskurmaskin

Förhållande Torr Torr Sprutrengöring Sprutrengöring Våt Våt Våt Våt

Hastighet 150-400 400-3000 150-400 400-1200 150-400 150-400 150-400 150-400

Frekvens Dagligen eller mindre Dagligen eller mindre Dagligen eller mindre Dagligen eller mindre Daily or less Spot operation Spot operation Spot operation

Typ av golv

Betong, grov 2-stegs-
process

 

Betong, polerad
     

2-stegs-
process

 

Marmor/terrazzo, matt, utan 

ytbehandling      
2-stegs-
process

 

Marmor/terrazzo, blank, 

utan ytbehandling      
2-stegs-
process

 

Marmor/terrazzo, blank, 

kristalliserad         *  
2-stegs-
process

 

Marmor/terrazzo, blank, m. 

ytbehandling             *  
2-stegs-
process

 

Granit, grov eller matt           *  
2-stegs-
process

 

Granit, blank           *  
2-stegs-
process

 

PVC, med ytbehandling från 

fabrik1               

PVC, med ytbehandling  

från användare (akryl...)1                         

PVC, utan ytbehandling1

             

VCT, utan ytbehandling1

             

Gummi
         

Linoleum2

             

Oljat trä
  

Lackerat trä
  

Keramik, matt

Keramik, hög glans  

(glaserad)
 

Så här väljer du rätt golvvårdsrondell
Observera: Där det finns flera alternativ visas golvvårdsrondellerna i rekommenderad ordning från vänster. 

2 Linoleumgolv anses vara icke allergiframkallande och används ofta i vårdinrättningar. Materialet är flexibelt och extremt slitstarkt och används där styva 
keramiska material som t.ex. klinker riskerar att spricka.  Vid golvtäckning har linoleum till stor del ersatts av vinyl.

* 3MTM TrizactTM Diamond HX golvvårdsrondeller är produkter rekommenderade av 3M, men 3MTM Scotch-BriteTM SPP golvvårdsrondeller kan även användas som 
alternativ.
1 Vinylmatta (kallas även VCT eller PVC) används huvudsakligen i kommersiella och industriella byggnader – i synnerhet i områden med mycket trafik – på grund av 
dess låga kostnad, goda hållbarhet och enkla skötsel. Vinylgolv är motståndskraftiga mot nötning och skador och kan ytbehandlas upprepade gånger med mekanisk 
polerutrustning. 


