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PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA  

Z MELAMINY REBONDOWANEJ:  

„STRONG PAD” 

 

1.OPIS: 

Pad z melaminy „STRONG PAD" to narzędzie do 

maszynowego i ręcznego gruntownego czyszczenia 

posadzek mikroporowatych, takich jak płytki gresowe  

i ceramiczne oraz innych gładkich i twardych 

powierzchni typu terazzo, lastryko, tarket, linoleum, 

beton. W odróżnieniu od padów wykonanych z pianki 

melaminowej (SUPER PADY),STRONG PADY 

charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na 

ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Dlatego też 

mogą być stosowane do czyszczenia posadzek przez 

operatorów maszyn czyszczących wymagających 

większej żywotności padów z melaminy. 

Pady STRONG wykonane są z melaminy rebondowanej  

tzn. ścinki pianki melaminowej (białej lub szarej), 

pochodzące z innych procesów produkcyjnych, są 

ponownie spieniane i prasowane. 

Dzięki temu procesowi uzyskuje się materiał o 

podwyższonej wytrzymałości, doskonale absorbujący 

brud i wodę, jednocześnie zagospodarowuje się 

odpady produkcyjne i oszczędza środowisko 

naturalne. 

STRONG PADY przyśpieszają proces doczyszczenia 

najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim 

właściwościom skracają czas potrzebny na 

doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę 

stosowania agresywnych środków czyszczących.  

W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek 

czyszczących, stosowanie STRONG PADÓW zwiększa 

nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco 

redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg. 

2.Podstawowe cechy: 

 Wysoka chłonność wody i zanieczyszczeń w niej 

zawartych 

  Wysoka zdolność twardych i sprężystych 

mikrowłókien  melaminowych do penetracji 

mikroporów posadzki  

  Kolor materiału: biały z wtrąceniami jasnoszarymi 

  Możliwość pracy maszyną czyszczącą o obrotach 

maks. 350 obr./min. 

3.Budowa:  

 Melamina rebondowana - 25mm  

 Fibra poliestrowa 3 mm 

Dostępny w rozmiarach: 11”-20” (cale) dla padów 

maszynowych, 

255x110x28mm dla padów ręcznych 

Grubość pada: 28 mm 

Gęstość objętościowa -37 kg/m3 

4.Odporność  użytej melaminy na większość środków 

chemicznych za wyjątkiem silnych kwasów takich 

jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, 

kwas mrówkowy (90%), kwas cytrynowy (5%) .W 

celu zwiększenia skuteczności czyszczenia posadzek 

mikroporowatych typu gres można stosować 

profesjonalne środki czyszczące w niewielkich 

stężeniach .  Zalecenia: PICOMAT FS, BLUESTAR          

( producent: KLEEN PURGATIS ).Pad może ulec 

uszkodzeniu i rozerwaniu na małe fragmenty pod 

wpływem pracy na nie równej posadzce, zaczepieniu 

o wystające metalowe elementy posadzki, krawędzie 

ścian lub tarciu krawędzi pada o osłonę głowicy 

maszyny w wyniku złego zamocowania na uchwycie. 

5.Opakowania: 

 Opakowanie dla padów maszynowych : 

karton – 4 sztuki 

 Opakowanie dla padów ręcznych: 

Folia – 4 sztuki 

karton – 48 sztuk 

 

6.Ekologia: 

Pady z melaminy redukują potrzebę stosowania 

agresywnych środków czyszczących, można czyścić 

tylko wodą.Do produkcji melaminy rebondowanej 

wykorzystywane są odpady produkcyjne. 


