
REWELACYJNE PADY
z MELAMINY

Pad	 	 	 	 do	wgłębnego	czyszczenia	
nawet	do	10.000	m2

Technologia nowej generacji przy doczyszczaniu podłóg przemysłowych

ONE STEP COMBO-PAD to pad z melaminy wykonany w technologii najnowszej generacji przeznaczony do czyszczenia 
podłóg betonowych, posadzek gresowych i z lastryko oraz płytek ceramicznych. Zbudowany z materiałów o profilowanych 
strukturach przywraca naturalną strukturę czyszczonych powierzchni i ich pierwotny blask.  
Dodatkowo:

 • Eliminuje konieczność tradycyjnego czysczenia dogłębnego;
 • Znacznie obniża koszt usługi poprzez skrócenie pracy i redukcję ilości środków chemicznych;
 • Cena pada - dostępna dla każdego i bardzo konkurencyjna na rynku;
 • Bardzo uniwersalny bo może być stosowany do kamionki, sztucznego i naturalnego kamienia, terakoty, płytek ceramic-
znych, żywicy i betonu;

 • Pozostawia wszystkie właściwości podłoża;
 • Zużyte i poszarzałe podłogi wyglądają jak nowe;
 • Ze względu na grubość może wyczyścić nawet do 10.000 m2;

 • Może być założony do maszyny szorująco - zbierajcej jak i do szorowarki jednotarczowej;
 • Już jedno przejście pozostawia widoczny efekt;



Charakterystyka

Grubość: 30 mm

Średnica: 14,5” - 21”

Materiał: melamina wieloskładnikowa z materiałów o 
profilowanych strukturach

Wytrzymałość: do 10.000 m2

Wydajność i efektywność pada Combo , zwłaszcza w połączeniu z środkiem chemicznym One Step F50 na mineralnych, 
twardych podłożach zastępuje tradycyjne czyszczenie dogłębne. Jedno przejście na brudnej podłodze maszyny z padem 
Combo pozostawia widoczny ślad. 
Zdjęcia poniżej pokazują efekt pracy pada Comba na płytkach ceramicznych, z gresu i barwionej podłodze żywicznej. 
Jak widać na prezentowanych zdjęciach system ten z powodzeniem może być stosowany zarówno z szorowarką 
jednotarczową jak i na maszynach szorująco-zbierających, łącznie z maszynami samojezdnymi.

Korzyści

Pady okrągłe o rozmiarach jak wyżej oraz pady ręczne o wymiarach 130 x 250 mm oraz wszelkie inne informacje o syste-
mie One Step Systempad, One Step System Cleaner F50 oraz One step Combo Pad są osiągalne u przedstawiciela firmy 
Dr Raumwald - w firmie Optinet;
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Połączenie środka One Step F50 z padem Combo daje bardzo efektywny i wydajny sposób czyszczenia bardzo zabru-
dzonych powierzchni. 
Powodem jest to, że:

 • system nie wymaga detrgentów ani rozpuszczalników a jedynie wody;
 • nie zostawia żadnych pozostałości;
 • usuwa takie zabrudzenia jak olej, tłuszcz, ślady po obcasach i oponach z powierzchni marmurowych, lastryko, granitu 
i płytkek gresowych itp. 

Siła i wydajność


