
 

 

 
 
 
 

Commercial Solution Division / Soluções Comerciais 

SPP PLUS – Disco para Preparação de 
Superfícies 
 

Descrição:  
Este disco é constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas abertas e partículas abrasivas 

espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética. 
 

Utilização:  
Utilizado para preparar pisos para receber aplicações de acabamento. Sua ação abrasiva promove a remoção de camadas 

de acabamento e um melhor nivelamento para os acabamentos aplicados em seguida. Promove a remoção da maioria 

dos riscos e arranhões. Pode ser utilizado para remoção parcial e/ou total de acabamentos à base-água e à base-óleo em 

mármores, granitos, Paviflex®, mantas vinílicas, madeira e concreto. Mantém uma performance satisfatória por toda sua 

vida útil. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm) com água ou detergente 

neutro somente (sem adição de removedores de cera). 
 

Características Especiais:  
• Design exclusivo que reduz o entupimento durante o uso.  
• Recoberto com abrasivo especial para remoção rápida do acabamento de piso.  
• Usado com água ou detergente neutro, ao invés dos agressivos removedores de cera.  
• Pode ser utilizado para remoção parcial e/ou clareamento, em caso de necessidade de recamada.  
• Não deixa o piso escorregadio como acontece com o processo convencional.  
• Isenta o usuário de exposição aos fortes odores provenientes dos removedores de cera.  
• Isenta o usuário de exposição aos químicos de remoção de ceras.  
• Reduz gastos com limpeza de rodapés, móveis e outras regiões atingidas pelo removedor de ceras durante o processo 

convencional.  
• O SPP PLUS Plus não requer o uso de um disco de backup.  
• Padrões de qualidade exatos para uniformidade de espessura média de ponta a ponta e entre os discos são 

excepcional, o que resulta em desempenho constante sem vibração da máquina. O posicionamento preciso do centro 

da máquina e da redondeza do disco também contribuir suavizar a operação, resultando em maior vida útil disco e 

pode ajudar a reduzir a fadiga do operador. 
 

Nota: Em pisos de madeira deve-se utilizar o Disco SPP PLUS à seco. 
 

Cor: 

Vinho 
 
 

Diâmetros Comercializados:  
• 350 mm, 380 mm, 410 mm e 510 mm. 
 

Embalagem:  
• Caixa com 10 unidades. 
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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.  
• Tipo da Fibra: Nylon  
• Espessura: 20,0 mm 

Instrução para Uso: 

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção. 

2. Utilize o aviso de “piso molhado”. 
3. Molhe o piso a ser tratado com água ou detergente neutro diluído (Scotch BriteMR Flex Detergente Neutro 3A) 
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-BriteMR em conjunto com o 

Disco Scotch-BriteMR SPP PLUS , para remover as camadas de acabamento do piso. 

5. Depois de esfregar, enxágue o piso e remova toda a solução remanescente (camadas de acabamento dissolvidas e 

sujeiras) com um rodo, mop ou aspirador de líquidos. 
6. Com o piso seco, remova pós e poeiras (caso existam) com o Scotch BriteMR Pega-Pó. 

7. Aplique as camadas de tratamento de piso (Acabamento para Pisos Nobre), aguardando a completa secagem entre 

uma camada e outra. 
 
 

 

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 para ajudar a dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.  
2. Deixar secar a sombra, de preferência na posição vertical. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.  
3. Se o disco Scotch BriteMR SPP PLUS não puder ser enxaguado imediatamente, então coloque-o dentro de um saco 

plástico após o uso, prevenindo que os resíduos de acabamento sequem na superfície do disco. 
 
 
 

 

Cuidados:  
1. O usuário é responsável por decidir pelo uso do Scotch Brite Disco SPP PLUS, observando o piso e a aplicação 

associada. Alguns pisos podem liberar poeiras agressivas aos usuários, exigindo assim o uso de proteção respiratória e 

de olhos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


