
lilla & brun plus
gulvrondeller til marmor &

3M rengøringsprodukter og måttesystemer

Scotch-Brite™

terrazzo



Tekniske data
Farve Mørkelilla, effektive side
Tykkelse 28 mm
Centerhul pre-cut 85 mm
Vægt 1300 gram/m²
Fibre Polyester
Mineraler Syntetisk, diamanter

Gulvrondeller med diamanter til
rengøring og vedligeholdelse af 

terrazzo- & marmorgulve

Scotch-Brite™ lilla plus gulvrondel
- Rengører og polerer. Giver gulvet glans.
- Mørkelilla side skal vende mod gulvet.

Egenskaber
• Rengører og polerer i samme arbejdsgang. 

Anvendes med gulvrengøringsmaskine    
med lav hastighed eller skuremaskine.

• Indeholder diamanter der polerer og 
efterlader en flot glans. 

• Ingen ekstra udgifter til arbejdsløn, men 
gulvets fremtoning forbedres.

• Ikke behov for speciel kemi. Kun almindeligt  
neutralt rengøringsmiddel.

• Ikke behov for specielle maskiner.

Scotch-Brite™ brun plus gulvrondel
- Anvendes når gulvet er meget slidt.
- Brun side skal vende mod gulvet.

Egenskaber
• Rengører og genopretter gulvet.

Anvendes med gulvrengøringsmaskine   
med lav hastighed eller skuremaskine.

• Indeholder diamanter som effektivt
sliber og klargører gulvet til polering.

• Enkel og nem arbejdsproces for 
rengøringspersonalet. 

Tekniske data
Farve Brun, effektive side
Tykkelse 28 mm
Centerhul pre-cut 85 mm
Vægt 1700 gram/m²
Fibre Polyester
Mineraler Syntetisk, diamanter



Typisk arbejdsproces ved vedligeholdelse af store 
marmor- og terrazzogulve som fx. supermarkeder, 
indkøbscentre og lufthavne

G
la

ns

Løbende 
proces

Rengører og
genopretter
gulvet

Rengører og
polerer

Rengører og
polerer

Daglig rengøring og
vedligeholdelse
med Scotch-Brite™
orange/grøn rondel

8 passager

8 passager

Ca. 3 uger 8 passager

Glansen reduceres.
Anvend lilla rondel igen.

Scotch-Brite™ lilla plus skal kombineres med  
Scotch-Brite™ orange/grøn rondel som et 
system. Den første rondel giver gulvet en flot 
glans, og den anden rondel vedligeholder 
gulvets fremtoning. 

Anvendes på skuremaskine.

Scotch-Brite brun plus bruges til at genoprette 
og klargøre det slidte gulv. Herefter anvendes 
lilla plus til at give gulvet glans.



3M a/s
Afd. for rengøringsprodukter og måttesystemer
Fabriksparken 15 - 2600 Glostrup
Tlf.: 43480100 - www.3Mrengoring.dk

Typisk arbejdsproces ved vedligeholdelse af mindre 
marmor- og terrazzogulve som fx: skoler, hoteller og 
banker

Rengører og
genopretter
gulvet

Rengørerog
polerer

Daglig rengøring
med Scotch-Brite™
Orange/hvid rondel 
eller 3M Brush’n Mop. 

G
la

ns

8 passager

12 passager

Våd

Tør

Løbende 
proces

Scotch-Brite™ lilla plus giver gulvet glans, og på
mindre arealer bør lilla plus rondellen kombineres 
med  Scotch-Brite™ orange/hvid rondel eller Brush’n
Mop som et system. 
Rondellen monteres på rengøringsmaskine med lav 
hastighed (400 rpm).

Poler det våde gulv med neutralt rengøringsmiddel, til 
den optimale glans i denne proces er opnået. Er 
gulvet ikke snavset, kan rent vand anvendes.

Ønskes en højere glans anvendes rondellen tør,
på et helt tørt og rent gulv. Resultatet er et flot blankt 
marmor- eller terrazzogulv.

Effektive & slidstærke rondeller.
Afhængig af bl.a. gulvets struktur holder en

Scotch-Brite™ plus rondel 20.000 m²

8 passager
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