Twister™ Hybride serie
De beste oplossing voor restauratie van harde vloer
Belangrijkste voordelen
•

Indrukwekkend slijp prestaties

•

Renoveer uw vloer in plaats van vervangen

•

Geen oppervlakkige barstjes (sinaasappel effect) op uw vloer

•

Verbeter het Twister upgrade proces

Omschrijving
Het “Twister by Diversey” Hybride systeem geeft nieuw leven aan
beschadigde en zwaar versleten natuurstenen en terrazzo vloeren.
Eenvoudig in gebruik en milieuvriendelijk maakt het Hybride
systeem het mogelijk om vlekken, krassen en oppervlakkige
barstjes te verwijderen, gebruik makend van alleen een “standaard”
schoonmaakmachine en water. Renoveer uw vloer in plaats van hem
te vervangen!
Twister Hybride™ Tool Zwart is het krachtigste gedeelte. Het
verwijdert diepe krassen, oneffenheden, excessieve slijtage en vlekken.
Twister Hybride™ Tool rood verwijdert krassen, slijtage en vlekken.
Het bereidt de vloer voor, voor verdere verbeteringen met TwisterTM.

Hybride omschrijving
Twister Hybride tools bestaan uit drie verschillende onderdelen; de
Hybride houder, de Hybride Twister (stervormige pad) en de Hybride
zwarte en rode delen. De pad en houder zijn beschikbaar in de
volgende afmetingen: 17 en 20 inch.
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Twister™ Hybride serie
Gebruiksaanwijzing
•

Beste resultaten worden bereikt met standaard vloeronderhoudsmachines; > 40Kg. Bij het gebruik van een schrobzuigmachine
moet er voldoende druk zijn van tenminste 55Kg en een snelheid lager dan 3 km/uur

•

Water is nodig om eenvoudig het losgekomen vuil af te voeren. Gebruik een waterzuiger of een schrobzuigmachine om het
losgekomen vuil en water op te zuigen.

•

Gebruik water bij de eerste ronde en houdt het nat gedurende het proces.

•

Verwijder het losgekomen vuil na elke stap in het renovatieproces.

•

Spoel de Twister Hybride pad tussen elke stap

•

Op een glad oppervlakte kan het enige tijd duren voordat de diamanten in aanraking komen met het oppervlakte en de
slijpende werking begint. Dit proces kan versneld worden door het eerst op een ruwer oppervlakte toe te passen.

Omschrijving

Afmeting

Verpakking

Artikelnummer

Twister by DI Hybrid Pad 17” 2pc W1

17”

2pc

D7524554

Twister by DI Hybrid Holder 17” 1pc W1

17”

1pc

D7524555

Twister by DI Hybrid Pad 20” 2pc W1

20”

2pc

D752455615

Twister by DI Hybrid Holder 20” 1pc W1

20”

1pc

D75245576

Twister by DI Hybrid Tool Black 6pc W1

6pc

D75245584

Twister by DI Hybrid Tool Red 6pc W1

6pc

D752455942
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