
Belangrijkste voordelen

Omschrijving
Twister by Diversey High Traffic is een innovatieve methode voor het 
dagelijkse onderhoud van vloeren waarbij onbeschermde vloeren worden 
gereinigd en gepolijst door miljarden microscopisch kleine diamanten op 
de Twisterpad. 

Het “High Traffic” (HT) concept is speciaal ontwikkeld voor grote ruimten 
zoals vliegvelden, winkelcentra, supermarkten enz. en ruimten waar grote 
aantallen bezoekers per dag komen. 

De kant van de vloerpad met diamanten is gekleurd en werkt daarmee als 
“slijtage-indicator” 
 
Twister HT reduceert significant de noodzaak tot periodiek vloeronderhoud 
en vermindert daarmee de totale kosten. De pads gaan lang mee en 
als onderdeel van een serie, transformeren ze een vloer in een schone, 
stralende en gepolijste oppervlakte.

De Twister HT blauwe pad kunnen worden gebruikt voor en dagelijkse 
reiniging. De blauwe HT pad heeft in optimale omstandigheden een 
levensduur tot 45000 vierkante meter.

Zie voor uitgebreide informatie de productkeuze gids

 Twister™ Diamanten vloerpads HT blauw
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Omschrijving Afmeting Verpakking Artikelnummer

Twister by DI HT Pad 11” Blauw 2pc W1 11” 2pc 7519287

Twister by DI HT Pad 13” Blauw 2pc W1 13” 2pc 7519289

Twister by DI HT Pad 14” Blauw 2pc W1 14” 2pc 7519291

Twister by DI HT Pad 17” Blauw 2pc W1 17” 2pc 7519294

Twister by DI HT Pad 20” Blauw 2pc W1 20” 2pc 7519296

Twister by DI HT S-Pad Blauw 2pc W1 S-Pad 2pc 7519298

Gebruiksaanwijzing
• Kies de juiste Twister pad

• Plaats de kant met opschrift:”Machine Side” tegen de kant van de 
machine en de gekleurde kant van de pad richting de vloer.

• Gebruik alleen water

• Reinig en polijst de vloer

• Na gebruik de Twisterpad uitspoelen

• Als de kleur vervaagd is, de pad vervangen

Nb. De kant van de vloerpad met diamanten is gekleurd en werkt daarmee als “slijtage-indicator”

 Twister™ Diamanten vloerpads HT blauw


