
 

 

 
 
 
 

Commercial Solution Division / Soluções Comerciais 

Disco Scotch-BriteMR para Piso Verde Limpador 
 

 

Descrição  
Disco utilizado para remoção parcial 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 em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de 

acabamento que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas no piso. Também 

usado no procedimento de lavagem semanal do acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de 

baixa rotação (175 – 300 rpm). 
 

Características Especiais  
• Remove as sujeiras impregnadas na camada superficial do acabamento sem danificar as demais camadas.  
• Apresenta mineral em toda sua espessura, assegurando melhor performance e durabilidade do produto. 

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

Cor: Verde 

 

Rendimento Médio Aproximado  
• 5000 m2 

 

Diâmetros Comercializados  
• 300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, 510 mm e 600 mm. 

 

Embalagem  
• Caixa com 20 unidades. 

 

Propriedades Físicas  
Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e 

limpadores normalmente usados para a manutenção do piso. 

• Gramatura (mínimo): 1,72 kg/m2 

• Espessura (mínima): 22,0 mm 
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Instruções para Uso  
1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção parcial.  
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.  
3. Aplique o Produto Químico Neutro para limpeza Scotch-BriteMR diretamente no piso com a auxílio de um mop úmido 

ou adicione-o no tanque da limpadora automática. 
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-BriteMR em conjunto com o 

Disco Scotch-BriteMR para Piso Verde Limpador, para remover parcial ou lavagem das camadas de acabamento do 
piso.  

5. Passe a lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação em todo o piso  
6. Remova toda solução remanescente no piso (sujeiras e produto limpador neutro) com um mop ou aspirador de 

líquidos. 

7. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo. 
 

 

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 à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 


