Twister™ Diamanten vloerpads – TXP
Belangrijkste voordelen

Betere
resultaten

Lagere
kosten

Ecologisch

Veiligheid

Tevreden
klanten

Omschrijving
Twister by Diversey is een innovatieve methode voor het dagelijkse
onderhoud van vloeren. Een grote verscheidenheid aan vloeren
worden gereinigd en gepolijst door miljarden microscopisch kleine
diamanten op de Twisterpad. Twister is de eenvoudige, kostenefficiënte
en milieuvriendelijke benadering van professionele vloerreiniging en
produceert verbluffende resultaten op elk type vloer.
De Twister Extreme Pad (TXP) maakt het strippen van beschermingslagen,
vlekverwijdering en kras herstel mogelijk. Deze revolutionaire pad is
gemaakt van PET en natuurlijk haar en is daarmee stijver dan een normale
pad. De TXP presteert daarmee exceptioneel snel en efficiënt bij het
strippen en herstellen van de vloer. De TXP is eveneens een probleem
oplossende pad voor natuursteen of betonnen vloeren met krassen en/of
vlekken.

Belangrijkste eigenschappen:
Strippen - tot 4000 vierkante meter met één pad
Herstellen - versnelde aanpak van krassen en vlekken
Slijpen - tot 2000 vierkante meter met één pad
Zonder chemie - veilig en milieuvriendelijk

Twister™ Diamanten vloerpads – TXP
Gebruiksaanwijzing
1. 	Stofwis de vloer. Stofwissen verbetert het schoonmaakresultaat.
2. Bereid de reiningsmachine voor.
3. 	Bevestig de Twister Extreme Pad op een meeneemschijf. Plaats
de kant met opschrift:”Machine Side” tegen de kant van de
machine en de gekleurde kant van de pad richting de vloer.
4. Schrob de vloer

Onderhoud van de pads
		 1. Verwijder na gebruik de pads van de meeneemschijf
		 2. Spoel de pads met schoon water en laat ze drogen

Omschrijving

Afmeting

Verpakking

Artikelnummer

Twister by DI TXP Pad 11” 2pc W1

11”

2 Stuks

D7524511

Twister by DI TXP Pad 13” 2pc W1

13”

2 Stuks

D7524513

Twister by DI TXP Pad 14” 2pc W1

14”

2 Stuks

D7524514

Twister by DI TXP Pad 17” 2pc W1

17”

2 Stuks

7523648

Twister by DI TXP Pad 20” 2pc W1

20”

2 Stuks

7523650

Twister by DI TXP Pad S-Pad 2pc W1

S-Pad

2 Stuks

D7524522
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