
 

 

 
 
 
 

Commercial Solution Division / Soluções Comerciais 

Disco de Alta Rotação para Pisos Pelo de Porco 
 

 

Descrição  
Disco utilizado para restaurar e fixar o acabamento acrílico e obter maiores níveis de brilho, aparência do piso e 

durabilidade do acabamento, constituído por uma manta de não-tecido à base de filamentos de poliéster unidos por 

adesivo resistente a água, detergentes e outros limpadores normalmente usados na manutenção do piso. Usado em 

enceradeiras de alta rotação (1500 rpm e superior). Nome do disco nos EUA: Disco Natural Blend. 
 

Utilização  
Disco de fibras naturais e sintéticas de alta agressividade ao acabamento, é usado semanalmente em acabamentos duros 

e locais de tráfego intenso. Remove rapidamente marcas e riscos enquanto faz o polimento, rapidamente restaurando 

o brilho. 
 

Características Especiais  
• Indicado para qualquer tipo de acabamento acrílico, remove marcas e riscos enquanto faz o polimento.  
• Rapidamente restaura o alto brilho com mínima remoção do acabamento.  
• Gera pouco pó, removendo o mínimo de acabamento. 

 

Cor: Bege 

 

Diâmetros Disponíveis  
• 510 mm  
• 685 mm 

 

Propriedades Físicas  
Produto não- tecido produzido de filamentos de poliéster unidos por um adesivo sintético, não afetado por água, 

detergentes e limpadores, normalmente usados para a manutenção do piso. 

• Gramatura (mínimo): 1,34 kg/m2 

• Espessura (mínima): 25,4 mm 
 

Instrução para Uso  
Após a implantação do acabamento:  
1. Utilize o Disco para Piso Pêlo de Porco 3M após a implantação do acabamento no piso para acelerar a cura e melhorar 

a resistência ao tráfego.  
2. Após o polimento utilize o mop pó para remoção de resíduos. 
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Para manutenção  
1. Remova toda a sujeira e poeira do piso com mop pó antes do polimento.  
2. Caso necessário lave a área com o Disco para Piso vermelho Rubi para remoção de toda a sujeira que esteja 

impregnada no piso. 

3. Faça o polimento do piso com equipamento de alta rotação, utilizando o Disco para Piso Pêlo de Porco 3M.  
4. Após o polimento utilize o mop pó para remoção de resíduos. 

 

Limpeza do disco  
1. 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.  
2. Deixar secar na sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco. 

 

 

 

 

 

 

 


