Descrição:
- Disco utilizado para remoção total constituído de uma manta de não-tecido formada por
fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina
sintética.

Utilização:
- Este disco é utilizado com solução de removedor de ceras, para remoção de acabamentos
antigos, bases seladoras e contaminantes da superfície do piso.
- De grande durabilidade, mantém uma performance consistente por toda sua vida útil, sendo
considerado o disco referência de mercado no procedimento de remoção total.
- Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 - 300 rpm).

Características Especiais:
- Apresenta fibras mais largas que outros discos removedores de mercado.
- Apresenta mineral maior diâmetro na sua estrutura.
- Maior abertura entre as fibras evitando empastamento e perda de produtividade.
- Disco de menor agressividade ao piso no procedimento de remoção total dentre todos os
discos removedores.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos, pisos condutivos e pisos de madeira.

- Rendimento Médio Aproximado: 3000 m2
- Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
- Utilize o aviso de "piso escorregadio".
- Aplique o Removedor de Ceras no local desejado com mop água, deixando o piso
uniformemente umedecido.
- Deixe o produto químico agir de 2 a 5 minutos.
- Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Preto Removedor 3M, para
remover todas as camadas de acabamento do piso.
- Remova toda solução remanescente no piso (camadas de acabamento dissolvidas, sujeiras e
produto removedor de ceras) com um mop ou aspirador de líquidos.
- Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

Limpeza do disco:

- O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser
mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras
endurecidas e acabamento.
- Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

