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Descrição
Disco utilizado para realçar a aparência do piso, sem causar danos ao acabamento, constituído de uma manta de nãotecido formada por fibras sintéticas e talco, espalhadas por todo disco, unidas por uma resina sintética.
Utilização
Este disco é utilizado na operação de polimento sobre o acabamento para que ocorra sua melhor fixação e nivelamento.
Apropriado para acabamentos duros e macios. Quando usado a seco renova o brilho enquanto fixa o acabamento. Usado
com spray, remove rapidamente marcas e riscos, proporcionando alto brilho, também usado a seco para limpeza leve,
sem remoção do acabamento e para a lavagem diária do acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras
automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm). Nome do disco nos EUA: Disco Red Buffer.
Características Especiais
• Especialmente apropriado para polimento a úmido com spray.
• Usado a seco para procedimentos de limpeza leve.
• Usado na lavagem do piso sem agredir o acabamento.
Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos e pisos condutivos.
Cor: Vermelho
Rendimento Médio Aproximado
• 7000 m2
Diâmetros Disponíveis
• 350 mm, 410 mm, 440 mm e 510 mm
Embalagem
• Caixa com 5 unidades.
Propriedades Físicas
Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente a água, detergentes e
limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.
• Gramatura (mínimo): 1,09 kg/m2
• Espessura (mínima): 25,4 mm

Instrução para Uso
1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes de utilizar o Disco Scotch-BriteMR para Piso Vermelho Rubi.
2. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-BriteMR em conjunto com o
Disco Scotch-BriteMR para Piso Vermelho Rubi, para realçar a aparência do piso e/ou remover sujidades e outros
contaminantes..
3. Após o uso do Disco Scotch-BriteMR para Piso Vermelho Rubi, passe novamente o mop pó em todo o piso para
remover o pó que possa ter se formado durante o procedimento.
Limpeza do disco
1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de
detergente, ou em solução de removedor de ceras para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

