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Inne rozmiary padów wykonujemy na zamówienie

Pad charakteryzuje siê wysok¹ wydajnoœci¹
polerowania i wytrzyma³oœci¹.





PADY DIAMENTOWE HYBRYDOWE

Pady hybrydowe sk³adaj¹ siê ze standardowego pada Gorilla oraz specjalnych segmentów
szlifuj¹co - poleruj¹cych  przyklejonych równomiernie do pada noœnego.
Kszta³t i iloœæ segmentów zale¿y od œrednicy pada.

Pady hybrydowe charakteryzuj¹ siê znacznie wiêksz¹ ¿ywotnoœci¹ i wydajnoœci¹ pracy w 
porównaniu ze zwyk³ymi padami diamentowymi w zakresie gradacji od 50-3000 grit.
Segmenty szlifuj¹co-poleruj¹ce to profesjonalne narzêdzia stosowane wczeœniej  przez
profesjonalistów wyposa¿onych w wyspecjalizowane maszyny do szlifowania i polerowania
posadzek kamiennych ( marmurowych,granitowych,lastrikowych, betonowych,gresowych,
konglomeratów itp ) . Maj¹c do dyspozycji pady diamentowe hybrydowe mo¿na zastosowaæ
standardowe szorowarki, polerki i automaty czyszcz¹ce stosowane dotychczas do utrzymania 
czystoœci, bez potrzeby u¿ywania specjalnych uchwytów z gniazdami na segmenty - narzêdzia do 
obróbki posadzek.

Pady hybrydowe polecamy zw³aszcza do szlifowania i renowacji posadzek mocno zniszczonych
 lub  porowatych. Dla przyk³adu, szlifowanie przemys³owych posadzek betonowych wi¹¿e siê
z du¿ym i szybkim zu¿yciem zwyk³ych padów diamentowych .Zastosowanie tutaj padów 
hybrydowych znacznie poprawi wydajnoœæ, jakoœæ i efektywnoœæ ekonomiczn¹ pracy.

Pady diamentowe hybrydowe stanowi¹ rozwiniêcie koncepcji stosunkowa tanich i prostych 
narzêdzi do czyszczenia, szlifowania,polerowania i ogólnie znacznego poprawienia wygl¹du
posadzek kamiennych serwisowanych przez firmy us³ugowe w zakresie us³ug sprz¹tania
i czyszczenia wszelkiego typu obiektów.



pianka melaminowa 15 mm

pianka poliuretanowa
fibra poliestrowa





PADY  RÊCZNE / HAND PADS

9100  czarny pad prostok¹tny
9101  br¹zowy pad prostok¹tny
9102  niebieski pad prostok¹tny
9103  bia³y pad prostok¹tny
9104  czerwony pad prostok¹tny
9105  zielony pad prostok¹tny
9106  Gorilla pad prostok¹tny
9107  Gorilla Light pad prostok¹tny
9108  Blue Jay pad prostok¹tny
9109  Aqua Plus pad prostok¹tny
9110  Razorback pad prostok¹tny
9111  Monster pad prostok¹tny
9112  Diamondback pad prostok¹tny
9129  Ruff pad prostok¹tny

Wymiary: 6"x9"x1/4"

9196  zielony pad prostok¹tny
9197  czarny pad prostok¹tny
9198  bia³y pad prostok¹tny

Wymiary: 6"x9"x3/8"

9186  ciemnozielony pad prostok¹tny
9147  Redwood pad prostok¹tny
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