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PROPAD is een gamma van 4 pads 
voor het reinigen, renoveren en onderhouden 
van vloeren in natuursteen, kunststeen, keramische tegels, 
beton, linoleum, epoxy enz. 

Reinigen 
Renoveren 
Onderhouden

De Propads bevatten speciale nano-kristallen die met een hoog 
rendement een vloer kunnen reinigen of herpolijsten, zonder het 
oppervlak te beschadigen.
De Propads kunnen onder elke vloermachine met padhouder 
gebruikt worden.

De voordelen van PROPAD
• Unieke technologie met gegarandeerd resultaat
• Droog of nat te gebruiken
• Een buitengewoon rendement
• De beste prijs-prestatie verhouding
• Eenvoudig in gebruik
• Milieuvriendelijk, weinig of geen chemie
• 2,5 maal de levensduur van andere pads
• Past op elke schrobmachine met padhouder
• Voor binnenshuis en buitenshuis

Toepassingen van de PROPAD

Polijsting

Type vloer Diepte-
reiniging

fijngeslepen -
verzoet

glanzend -
zijdeglans

glanzend -
hoogglans

regelmatig
- bij elk 

onderhoud

Marmer en kalksteen

Graniet verzoet

Graniet gepolijst

Natuursteen en kunststeen buitenshuis

Betonnen vloeren mat

Betonnen vloeren gepolijst

Terazzo/ Granito

Vinyl, Linoleum, kunststofvloer

Indien u uw vloer niet kent, gelieve ons dan 
te contacteren op 03 889 23 69

Verwerkingsadviezen
• Leg de PROPADS steeds met de kleurzijde op de vloer en plaats 

de machine op de tekstzijde. 
• Om vuil en stof te verwijderen: gebruik de grove pad ‘rood’ met de 

watertoevoer op de schrobzuiger in de stand mid/hoog.
• ALTIJD de pads uitproberen op een onopvallende plek alvorens 

een groot oppervlak te bewerken.
• Gebruik geen reinigers die oplosmiddelen bevatten bij gebruik 

van de PROPADS.
• Zorg ervoor dat de vloer geen vervuiling of obstakels vertoont die 

de pads kunnen beschadigen.
• Gebruik voor een optimaal rendement van de pads een  

padhouder (platte schijf met pinnetjes of vergelijkbaar).
• Bij gebruik van een schrobzuigmachine: 5 beurten per korrel 

(rood, blauw, geel) en bij regelmatig onderhoud de fijnste pad 
(groen). 

• Aanbevolen snelheid van de machines: 150 tot 2000 TPM –  
gewicht vanaf 20 kg. Spoel de pads met water na elk gebruik.

Aanbevolen Boscobello product

Voor een grondige reiniging met de PROPAD : 
Boscobello natuursteen krachtreiniger 
(alle vloertypes,verdund gebruik)

4 STAPPEN 
VOOR EEN PERFECT 
RESULTAAT

GROF MEDIUM FIJN ZEER FIJN

PROPAD Rood STAP 1
Voor sterk vervuilde 
oppervlakken 

• basisbehandeling
• verwijdert vuil en 

aantastingen
• ook voor buitens-

huis

PROPAD Blauw STAP 2
Voor grondige reiniging 

• aanbevolen voor 
industriële vloer

• voor periodieke diepe 
reiniging

• dagelijks voor 
verzoeting

PROPAD Geel STAP 3 
Dagelijks polijsten en 
reinigen 

• onderhoud alle 
vloeren

• geeft glans bij 
dagelijks gebruik

PROPAD Groen STAP 4
Geeft een gepolijste 
afwerking 

• voor dagelijks  
gebruik

• versterkt de glans


