Czysto od ręki
- doskonałe właściwości czyszczące
- wysoka skuteczność
- bezpieczne dla posadzek
- oszczędność środków chemicznych

rewolucja
w czyszczeniu posadzek
Pady do czyszczenia najnowszej generacji już w ofercie BKF!
Magic Pads w pełni zasługują na swoją nazwę, a to za sprawą
swoich magicznych możliwości czyszczących – nawet bez użycia
środków chemicznych. Wykonane z pianki melaminowej pady
BKF Magic Pads zapewniają doskonałe doczyszczanie wszelkich
twardych posadzek gładkich, takich jak gresy, terakota, lastriko
itp. Już po jednorazowym użyciu pady BKF Magic Pads pozwalają uzyskać efekt jak po gruntownym doczyszczaniu standardowymi padami. Wystarczy utrzymać odpowiedni poziom wilgotności padów BKF Magic Pads podczas pracy, a ich wysoce
elastyczna, porowata struktura sprawi, że wilgotny pad skutecznie i błyskawicznie usunie nawet najbardziej uporczywe
zabrudzenia, bez szkody dla czyszczonej powierzchni.
Zanieczyszczony pad po dokładnym wypłukaniu nadaje się do
powtórnego użycia.

pady do czyszczenia nowej generacji
Pady BKF Magic Pads wykonane są z pianki melaminowej – nowoczesnego
materiału duroplastycznego, stworzonego na bazie wielosegmentowego
kopolimeru, opartego na melaminie. Początkowo była ona używana jako
doskonały izolator dźwięku i ciepła w budownictwie - niepalny i nie
wydzielający dymu materiał szybko zyskał na popularności. Dzięki swoim
niezwykłym właściwościom, pianka melaminowa znalazła zastosowanie
w wielu innych gałęziach gospodarki, w tym w branży utrzymania czystości
– głównie dzięki efektom przewyższającym najśmielsze oczekiwania. To
wszystko sprawia, że BKF Magic Pads są idealnym rozwiązaniem zarówno
dla tych, którzy chcą doczyścić zabrudzona posadzkę, jak i dla tych, którym
zależy na gruntownym i bardzo dokładnym regularnym jej pielęgnowaniu.
BKF Magic Pads to produkt nowatorski, otwierający zupełnie nowe
możliwości zastosowania używanych standardowo maszyn. Zwiększenie
wydajności, redukcja kosztów oraz efektowne działanie to cechy, które
gwarantują sukces.
doczyszczanie na najwyższym poziomie
Wyjątkowe właściwości pianki melaminowej pozwalają na szybkie
i dokładne usuwanie zanieczyszczeń z posadzki. Otwarta mikroporowa
struktura jest bardzo twarda w skali mikro, dzięki czemu efekty stosowania
są takie jak po piaskowaniu lub po użyciu delikatnego papieru ściernego.
Liczne pęcherzyki zawarte w makrostrukturze pianki melaminowej
sprawiają, że jest ona stosunkowo miękka i pozwala na swobodny
przepływ wody, dzięki czemu uporczywy brud usuwany jest nawet
z głębokich porów gresowej powierzchni.
doskonała skuteczność
Już po jednorazowym użyciu pady melaminowe BKF Magic Pads
pozwalają uzyskać efekt jak po gruntownym doczyszczaniu standardowymi
padami - nawet bez użycia środków chemicznych! Dzięki temu pady
czyszczące BKF Magic Pads znacząco redukują koszty oraz czas czyszczenia
posadzek.
łatwe w użyciu
BKF Magic Pads są wyjątkowo łatwe w użyciu – wystarczy namoczyć pad
przed założeniem i dbać o odpowiedni poziom wilgotności w czasie pracy,
aby utrzymać znakomite właściwości czyszczące. Zanieczyszczony pad po
dokładnym wypłukaniu nadaje się do powtórnego użycia.
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bezpieczne dla czyszczonych powierzchni
Brak mechanicznych elementów ściernych oraz znacząco zredukowana lub
nawet wyeliminowana konieczność używania środków chemicznych
powoduje, że pady czyszczące BKF Magic Pads są całkowicie bezpieczne
dla czyszczonych powierzchni.

