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Vores seneste generation inden for gulvrondeller giver kunderne 
langt bedre ydeevne, produktivitet og holdbarhed.

Hver eneste af 3M’s gulvrondeller er udviklet, så de passer til en 
bestemt gulvoverflade og arbejdsopgave. Uanset om du skal slibe en 
eksisterende gulvoverflade, fjerne pletter og mærker eller polere dine 
gulve med højglanseffekt, kan du altid stole på 3M’s gulvrondeller - 
de er hurtigere, mere effektive og holdbare - og så er de billigere. Det 
er ikke så mærkeligt, at vi er en af verdens førende leverandører af 
gulvrondeller.

3MTM Gulvrondeller.  
Ganske enkelt mere effektive.
Uanset om du skal slibe, rengøre eller polere dit gulv, kan 
du altid stole på 3M’s gulvrondeller - de er hurtigere, mere 
effektive og holdbare - og så er de billigere.

*Sammenlignet med nærmeste konkurrent 

•  Fjerne pletter og mærker  
i dybden, 7 gange hurtigere*

•  Næsten 40% så  
grov gulvrengøring*

•  25% bedre skæring ved 
Schiefer test*

•  50% bedre polerings-  
holdbarhed*

•  Mindre behov for kemiske  
slibemidler og 
efterbehandlingsprodukter

• Kan vaskes af og genbruges

Hvis du vil vide mere om 3M™ 
gulvrondeller:
Tlf.: 0845 872 4235
www.3M.eu/Floorpads

For at forlænge levetiden på din gulvrondel fra 3M anbefaler vi 
følgende vedligeholdelse:

1. Fjern rondellen fra maskinen efter brug.
2. Skyl under rindende vand eller spray, eller læg rondellen i blød i en 
rengøringsopløsning for at opløse materiale, der har sat sig fast. Lad 
ikke brugte rondeller tørre før vask.
3. Skyl, og hæng til tørre.

Enhver brug af 3M’s gulvrondeller, som er beskrevet i dette dokumenter forudsætter, at brugere har tidligere erfaring med denne type produkt, og at det vil blive brugt af fagfolk med relevant erfaring. Enhver handling eller brug af 

dette produkt i strid med dette dokument sker på brugerens egen risiko. Dette dokument friholder ikke brugeren fra overholdelse af alle relevante retningslinjer ( tekniske specifikationer, sikkerhedsregler, procedurer, ...).

Science.
Applied to Life.™



3MTM TrizactTM Diamant HX-rondeller
Bruges til at restaurere og genoprette stengulve ved 
hjælp af ganske almindeligt gulvrengøringsudstyr. Det 
er hurtigere end traditionel diamantslibning og giver dig 
mulighed for selv at renovere dine gulve - uden brug af 
specialister.

3MTM Scotch-BriteTM High Productivity 
gulvrondel
Den groveste rondel fra 3M til rengøring. Ideel til 
åben konstruktion - modstår belastning og tilstopning. 
Anvendes til hurtig fjernelse af gulvoverflade og 
tungt snavs (f.eks. beton) med dokumenteret ensartet 
rengøring.

3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation- 
gulvrondel
Optimal gulvrondel, der rengør og vedligeholder mange 

forskellige gulve med et neutralt rengøringsmiddel eller 

vand. Den fjerner desuden pletter og synlige ridser og 

rengør gulve i dybden, som normalt er svære at rengøre 

uden at beskadige eller ridse overfladen.

3MTM Scotch-BriteTM Sienna High Shine-
gulvrondel
Høj kvalitet, dobbeltsidet gulvrondel, ideel  
til slidte og kedelige gulve i dårlig stand.  
Rengør og polerer for at give medium glans uden  
brug af kemikalier.

3MTM Scotch-BriteTM Purple High Shine 
gulvrondel
Høj kvalitet, dobbeltsidet gulvrondel, ideel  
til gulve med medium glans i god stand. Rengør og 
polerer for at give optimal glans uden  
brug af kemikalier.

3MTM Scotch-BriteTMSort gulvrondel
Branchestandard. Dokumenteret ensartet resultat og 
lang rondelholdbarhed.

3MTM Scotch-BriteTMBrun gulvrondel
Fleksibel rondel til ujævne gulve, som rengør forud for 
overfladebehandling. Ekstra grov skuring til fjernelse af 
2-4 lag forud for overfladebehandling.

3MTM Scotch-BriteTM Rød gulvrondel
Designet til almindelig rengøring og let skrubning  
til fjernelse af let snavs, ridser og sorte hælmærker.

Sådan vælger du den rette rondel til opgaven

Procesoplysninger Polering Polering
Sprayrengøring

Spraypolering

Sprayrengøring

Spraypolering
Rengøring Dybderengøring

Rengøring 

(fjernelse af beskyttelse)
Renovation

Maskintype Drejemaskine Polermaskine Drejemaskine Polermaskine Skrubbe- og tørremaskine Drejemaskine
Skrubbe- og tørremaskine/polerma-

skine

Skrubbe- og tørremaskine/polerma-

skine

Forhold Tør rengøring Tør rengøring Spray Spray Våd Våd Våd Våd

Hastighed 150-400 400-3000 150-400 400-1200 150-400 150-400 150-400 150-400

Interval Dagligt eller mindre Dagligt eller mindre Dagligt eller mindre Dagligt eller mindre Dagligt eller mindre Pletfjerner Pletfjerner Pletfjerner

Gulvtype

Beton, ubehandlet
3-trins  

arbejdsgang    

Beton, poleret
3-trins  

arbejdsgang    

Marmor/Terrazzo, mat 

ubehandllet

3-trins  

arbejdsgang    

Marmor/Terrazzo, blankt, 

ubehandlet

3-trins  

arbejdsgang    

Marmor/Terrazzo, blankt, 

meleret       *  

3-trins  

arbejdsgang    

Marmor/Terrazzo, blankt, 

behandlet           *  

3-trins  

arbejdsgang    

Granit, ubehandlet eller 

ikke-blankt       *  

3-trins  

arbejdsgang    

Granit, blankt
        *  

3-trins  

arbejdsgang    

PVC, behandlet fra produ-

centens side1             

PVC/VCT, behandlet at 

bruger (akryl….)1                   

PVC, ubehandlet1

          

VCT, ubehandlet1

          

Gummi
    

Linoleum2

            

Oliebehandlet træ
  

Lakeret træ
  

Keramisk, mat

Keramisk, højglans (glaseret)

3MTM Scotch-BriteTM Grøn gulvrondel
Gør dine gulve endnu mere skinnede blanke. 
Markant længere holdbarhed og levetid. Den blide 
overfladebehandlingsløsning.

3MTM Scotch-BriteTM Blå gulvrondel
Udviklet til almindelig rengøring og skrubning

Til at fjerne mellemsvært snavs, mærker og sorte 

skomærker uden at beskadige gulvene.

3MTM Scotch-BriteTM Hvid gulvrondel
Anvendes til let rengøring for at fjerne snavs og 

mærker for minimal blegning af overfladen.  Kan 

også anvendes til polering af trægulve.

3MTM Scotch-BriteTM Tan gulvrondel 
Gør dine gulve endnu mere skinnede blanke, 
samtidig med at snavs og mærker fjernes. Markant 
bedre holdbarhed, anvendes til hårdere overflader 
eller steder med meget passage.

3MTM Scotch-BriteTM Eraser Burnish-
rondel
Fjerner sorte mærker, og giver glans efter færre 
strøg sammenlignet med andre rondeller, samtidig 
med at der dannes mindre støv.  Ideel til hårde 
overflader og steder med meget passage. Markant 
bedre holdbarhed og minimal fjernelse af overflade.

3MTM Scotch-BriteTM Orange og grøn 
Autoscrubber gulvrondel
Skrubber og rengør uden at gøre overfladen mat. 
Den åbne konstruktion forhindrer tilstopning og er 
ideel til brug på en autoscrubber og til behandlede 
overflader.

3MTM Scotch-BriteTM Orange & hvid 
Burnish gulvrondel
Optimerer polering af en lang række overflader. 
Fjerner både sorte mærker og giver glans i én og 
samme rondel.

3MTM Melamin gulvrondel
Denne ultra effektive gulvrondel er specielt udviklet 
til brug på stengulve, beton, klinker, marmor og andre 
porøse gulvoverflader og  fjerner let genstridigt snavs 
og sorte mærker. Fjerner det meste snavs og mærker 
med vand alene.

2 Linoleumsgulv (også kaldet linoleum) anses for ikke allergifremkaldende og bliver især brugt på hospitaler og andre steder i sundhedssektoren Det er et fleksibelt 
og utrolig holdbart materiale, der benyttes, hvor et mere fast materiale, såsom keramikfliser ville flække. Som gulvbelægning er linoleum i vid udstrækning blevet 
erstattet af vinylgulv.

* 3MTM TrizactTM Diamond HX-rondeller er 3M’s foretrukne løsning, men 3MTM Scotch-BriteTM Surface Preparation gulvrondel kan også bruges som alternativ.
1 Vinylgulv (også kaldet VCT eller PVC) benyttes primært i butikker og institutioner - især steder med meget passage – pga. at det er bille, holdbart og let at 
vedligeholde. Vinylgulv er modstandsdygtigt over for slitage og skade og kan løbende vedligeholdes ved hjælp af mekanisk slibeudstyr. 

Bemærk: Hvor der er flere muligheder, er rondellerne vist i forhold til det foretrukne valg fra venstre. 


