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I dag fortsetter vår nyeste generasjon gulvpads å levere ytelse, 
produktivitet og lang levetid til våre kunder.

Alle 3M Gulvpads er presisjonsutviklet for en spesiell gulvflate og 
oppgave Så enten du skal skure et eksisterende gulvbelegg, fjerne 
merker eller polere gulvet ditt til høyglanset finish kan du stole på 
at 3M Gulvpads jobber raskere, hardere og lenger med reduserte 
totalkostnader. Det er kanskje ikke så rart at vi er en av verdens 
ledende leverandører av gulvpads.

3M Gulvpads.  
Ganske enkelt mer effektivt.
Enten du skal skure, rengjøre eller polere gulvet ditt kan du 
stole på at 3M Gulvpads jobber raskere, efektivere og varer 
lenger. Og til reduserte totalkostnader.

*Sammenlignet med nærmeste konkurrent 

•  Fjerner skrapemerker 
7 ganger raskere*

•  Nesten 40 % mer
aggressiv gulvskuring*

•  25 % bedre kvalitet under
Schiefer-test*

•  50 % holdbarhet etter
polering*

•  Reduserer behovet for 
kjemiske skuremidler og
poleringsmidler

• Kan vaskes og brukes på nyttFor å forlenge levetiden til dine 3M Gulvpads anbefaler 
vi følgende vedlikehold:

1. Fjern paden fra maskinen etter hvert bruk.
2.  Skyll under rennende vann eller legg paden i en utvannet

skureløsning for å løse opp smusset. Du skal ikke la skitne
pader tørke før vask.

3. Skyll og heng opp for tørking



3M TrizactTM Diamond HX sliperondeller
Brukes til å gjenopprette og bringe tilbake den 
naturlige skjønnheten i steingulv med standard 
gulvrengjøringsutstyr. Det er raskere enn tradisjonell 
diamantsliping og lar deg renovere gulv selv uten behov 
for spesialister.

3MTM Scotch-BriteTM High Productivity 
Gulvpads
Den mest aggressive skurepaden fra 3M. Ideell, åpen 
konstruksjon som er bestandig mot belastning og 
tilstopping. Brukes for rask fjerning av gulvbelegg 
og hardnakket smuss (f.eks., betong) med utprøvd, 
konsistent skuring.

3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation SPP  
Gulvpads
Gulvskuringspad av høy kvalitet som skurer og overflatebe-

handler en rekke gulvtyper med nøytralt rengjøringsmiddel eller 

vann. Den fjerner flekker og synlige riper, og kan også brukes på 

gulv som er vanskelige å rengjøre med dypere rengjøring enn 

svart pads, uten hardheten eller riper.

3MTM Scotch-BriteTM Sienna High Shine 
Gulvpads
Høy ytelse, dobbeltsidig gulvpads som er ideelle for 
slitte og matte gulv.  
Rengjør og polerer til middels glans uten bruk av 
kjemikalier.

3MTM Scotch-BriteTM Purple High Shine 
Gulvpads
Høy ytelse, dobbeltsidig gulvpads som er ideelle 
for gulv med middels glans. Rengjør og polerer til 
skinnende glans uten bruk av kjemikalier.

3MTM Scotch-BriteTM Svart gulvpads
Industristandarden. Utprøvd ytelse med lang levetid.

3MTM Scotch-BriteTM Brun gulvpads
Skurepads som kan brukes på ujevne gulv som skal 
skures før overflatebehandling. Meget kraftig skuring 
for fjerning av 2-4 lag før ny overflatebehandling.

3MTM Scotch-BriteTM Rød gulvpads
Utformet for daglig rengjøring og lett skuring for å 
fjerne lett smuss, skrapemerker og svarte hælmerker.

3MTM Scotch-BriteTM Grønn gulvpads
Gir bedre glans. Meget lang holdbarhet og levetid. 
Problemløseren for myke underlag.

3MTM Scotch-BriteTM Blå gulvpads
Utformet for daglig rengjøring og skuring

for å fjerne smuss, skrapemerker og svarte 

hælmerker uten å skade gulvet.

3MTM Scotch-BriteTM Hvit gulvpads
Brukes til lett rengjøring for å fjerne smuss og 

skrapemerker uten å gjøre underlaget matt. Kan også 

brukes til å polere tregulv.

3MTM Scotch-BriteTM Lysebrun gulvpads 
Gir bedre glans og fjerner skrapemerker. Meget god 
holdbarhet for bruk på hardere underlag med høy 
trafikk.

3MTM Scotch-BriteTM Eraser 
poleringspad
Fjerner svarte merker og bevarer glansen bedre enn 
andre pads, samtidig som det produseres mindre 
støv. Ideell for harde underlag og i områder med høy 
trafikk. Meget god holdbarhet og minimal slitasje på 
lakkerte overflater.

3MTM Scotch-BriteTM Oransje og grønn 
standard skurepad
Skurer og rengjør uten å gjøre overflaten matt. Åpen 
konstruksjon som er bestandig mot tilstopping og 
er ideell til bruk som en standard skurepad og på 
lakkerte overflater.

3MTM Scotch-BriteTM Oransje og hvit 
poleringspad
Optimaliserer UHS-poleringen på en lang rekke 
underlag. Fjerner svarte flekker og bevarer glansen.

3MTM Melamin gulvpads
Disse gulvpadsene er spesielt utviklet for bruk 
på stein, betong, vinyl, marmor og andre porøse 
gulvoverflater. Gjør det enkelt å fjerne inngrodd 
smuss, skomerker og skrapemerker. Rengjør det
meste med vann.

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Shine
gulvpads
High Preformance gulvpads som vasker og 
polerer gulvet i en opperasjon, når man  
bruker kombimaskiner/autoskrubbere, i 
daglig vedlikehold. 

3MTM TrizactTM Diamond HX Pads
Used to restore and bring back the natural beauty of
stone floors, simply by using standard floor cleaning
equipment. It is faster than a traditional diamond grind
and allows you to refurbish your own floors without
the need for specialists.

3MTM Scotch-BriteTM High Productivity 
Floor Pad
The most aggressive stripping pad from 3M. Ideal
open construction that resists loading and clogging.
Used for fast removal of floor finish and heavy dirt
(e.g. concrete) with proven consistent stripping.

3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation
Floor Pad
Premium floor stripping pad that strips and prepares a
wide variety of floors, using just a neutral detergent or
water. It removes stains and visible scratches as well as
tackling hard-to-clean floors with a deeper clean than a
black pad, without the harshness or scratches.

3MTM Scotch-BriteTM Sienna Diamond
Diamond-coated floor pads clean and condition worn
and dull marble, terrazzo, slate and polished concrete,
bringing it to a medium gloss.

3MTM Scotch-BriteTM Purple Diamond
Diamond–coated floor pads further enhance the
appearance of marble, terrazzo, slate and polished
concrete.

3MTM Scotch-BriteTM Black Floor Pad
Standard of the industry. Consistent proven
performance with long pad life.

3MTM Scotch-BriteTM Brown Floor Pad
Conformable stripping pad for uneven floors which
strips prior to refinishing. Super heavy duty scrubbing
for removal of 2-4 coats prior to recoating.

3MTM Scotch-BriteTM Red Floor Pad
Designed for everyday cleaning and light scrubbing
to remove light soil, scuff marks and black heel marks.

How to choose the
right pad for the job

3MTM Scotch-BriteTM Green Floor Pad
Produces good gloss improvement. Exceptional
durability and life. The soft finish problem solver.

3MTM Scotch-BriteTM Blue Floor Pad
Designed for everyday cleaning and scrubbing
to remove medium soil, scuff marks and black
heel marks without damaging the floors.

3MTM Scotch-BriteTM White Floor Pad
Used for light cleaning to help remove soil and scuff
marks with minimal dulling of finish. Can also be
used to polish wood floors.

3MTM Scotch-BriteTM Tan Burnish 3400
Burnishing pad at ultra high speed. Producing good
gloss improvement while removing scuffs and marks.
Exceptional durability and life. Ideal for harder
finishes and high traffic conditions.

3MTM Scotch-BriteTM Eraser Burnish 
Pad
Removes black marks and returns gloss in fewer
passes than other pads, whilst producing less
dust. Ideal for hard finishes and high traffic areas.
Excellent durability and minimal finish removal.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & Green 
Autoscrubber Floor Pad
Scrubs and cleans without dulling the finish. Open
construction resists clogging and is ideal for use on
an autoscrubber and for coated surfaces.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & White 
Burnish Floor Pad
Optimises UHS burnishing on a wide variety of
finishes. Combines black mark removal and gloss
generation in one pad.

3MTM Melamine Floor Pad
Specially designed for use on stone, concrete, VCT,
marble and other porous floor surfaces, this highly
effective pad makes light work of ingrained dirt, and
unsightly scuff marks. It cleans most dirt and marks
with water alone.

3MTM Scotch-BriteTM

Clean & Shine
High performance floor pad to clean
and shine in a single step when using
scrubber dryer on a daily maintenance.

NEW!
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Slik velger du riktig pads til arbeidet
Prosessdetaljer Polering Blankpolering

Rengjøring med sprayflaske

Polering med sprayflaske

Rengjøring med sprayflaske

Polering med sprayflaske
Rengjøring Dyprengjøring

Skuring

(fjerning av overflatelag)
Renovering

Type maskin Skuremaskin Poleringsmaskin Skuremaskin Poleringsmaskin Gulvtørker Skuremaskin Gulvtørker/skuremaskin Gulvtørker/skuremaskin

Vilkår Tørr Tørr Spray Spray Våt Våt Våt Våt

Hastighet 150-400 400-3000 150-400 400-1200 150-400 150-400 150-400 150-400

Frekvens Daglig eller sjeldnere Daglig eller sjeldnere Daglig eller sjeldnere Daglig eller sjeldnere Daglig eller sjeldnere Punktoperasjon Punktoperasjon Punktoperasjon

Type gulv

Betong, grov
3-trinns 

prosess    

Betong, polert
3-trinns 

prosess    

Marmor/terrazzo, matt, ikke 

overflatebehandlet

3-trinns 

prosess    

Marmor/terazzo, skinnende, 

ikke overflatebehandlet

3-trinns 

prosess    

Marmor/terazzo, skinnende, 

krystallisert *  

3-trinns 

prosess    

Marmor/terazzo, skinnende, 

overflatebehandlet *  

3-trinns 

prosess    

Granitt, grov eller matt
*  

3-trinns 

prosess    

Granitt, skinnende
*  

3-trinns 

prosess    

PVC, overflatebehandlet av 

gulvprodusent1

PVC/vinyl, overflatebehandlet 

av bruker (akryl….)1

PVC, ikke overflatebehandlet1

Vinyl, ikke overflatebehandlet1

Gummi

Linoleum2

Oljebehandlet gulv

Lakkert gulv

Fliser, matt

Fliser, høyglanset (glasert)

* 3M TrizactTM Diamond HX sliperondeller anbefales av 3M, men 3M Scotch-BriteTM Surface Preparation gulvpads kan brukes som et alternativ.
1 Vinylgulv  (også kjent som VCT eller PVC) brukes først og fremst kommersielt og på institusjoner, spesielt på områder med høy trafikk på grunn av lave kostnader, 
holdbarhet og enkelt vedlikehold. Vinylgulv er bestandig mot slitasje og støt/slag, og kan overflatebehandles gjentatte ganger med manuelt poleringsutstyr. 

Merk: Der du har flere alternativer vises pads i foretrukket rekkefølge fra venstre. 
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2 Linoleumsgulv anses for å være anti-allergisk og er fortsatt i bruk, spesielt på sykehus og i helse- og omsorgssektoren. Det er fleksibelt og svært holdbart, og kan 
brukes der et stivere materiale som fliser kan sprekke. Linoleumsgulv er i stor grad erstattet av vinylgulv.



Gulvkompagniet AS
Smestadveien 5
0376 Oslo
Telefon 22 92 45 45 

Skal resirkuleres.  Scotch-Brite og Trizact 
er varemerker som tilhører 3M. © 3M 
2016. Med enerett.

Les mer om 3M Gulvpads:
www.3M.no/highshine

All bruk av 3M Gulvpads beskrevet i dette dokumentet antar at brukeren har erfaring med denne type produkter, og at produktet vil brukes av en kompetent bruker. All håndtering eller bruk av dette produktet som ikke er i samsvar 

med dette dokumentet gjøres på brukerens egen risiko. Dette dokumentet fritar ikke brukeren fra oppfyllelse av alle relevante retningslinjer (tekniske spesifikasjonsblad, sikkerhetsregler, prosedyrer,...)


