Tuotevalikoima

Twister
by Diversey -timanttilaikat
1

Twister harmaa
Kuiva- ja hohtokiillotus
(<3000 RPM). ent. IntelliPAD

Normaalin kulutuksen kohteet:
Mosaiikkibetoni – Luonnonkivilattia - Hiottu betoni
Epoksi - Kumi – Linoleumi - Muovi- ja vinyylilattiat

Twister by Diversey –
violetti ja harmaa
▪ Suojatut, käsitellyt ja erityistä kiiltoa kiiltoa
vaativiin kohteisiin

Twister violetti
Ylläpitosiivous, suojatut, käsitellyt
erityistä kiiltoa vaativat lattiat

▪ Lisää suojauksen kestoa, jopa 50 %
vähemmän suojakerroksia

▪ Kestävyys n. 60 000 m²

Twister by Diversey –standard
timanttilaikat

Twister vihreä
Ylläpitosiivous
Kuiva- ja hohtokiillotus

▪ Twister standard timanttilaikat ja
hankauslevyt soveltuvat kaikenlaisten
lattioiden puhdistukseen, ylläpitosiivoukseen,
kiillotukseen ja peruskunnostukseen.

Twister keltainen
Jaksottainen siivous
Pintapuhdistus ja -pesu

▪ Twister-laikkoja on saatavilla kaikkiin
yleisimpiin konemalleihin koossa:
4” – 28”

Twister valkoinen
Pintapesu
Vahanpoisto

▪ Standadilaikkojen kestävyys on n.30 000 m²

3 punainen
Twister
Vahanpoisto
Lattioiden peruskunnostus

Päivittäinen ja jaksottainen
siivous

Lattioiden peruskunnostus

Tarkemmat ohjeet Twister-laikkojen menetelmäohjeissa.

Tuotevalikoima

Twister HT ja TXP -timanttilaikat

Kovan kulutuksen kohteet:
Mosaiikkibetoni – Luonnonkivilattia - Hiottu betoni

Twister HT pinkki

Twister HT (high traffic)

Kuiva- ja hohtokiillotus

• Twister™ HT –laikat soveltuvat kovan
kulutuksen kohteisiin (> 4000 vierailijaa/päivä)
• Twister HT -laikkoja on saatavilla kaikkiin
yleisimpiin konemalleihin koossa: 6”-27”
• Laikan kestävyys n. 45 000 m²

Twister HT Sininen
Ylläpitosiivous

Twister TXP
Twister HT oranssi
Ylläpito- ja jaksottainen siivous

Twister TXP
Vahanpoisto, kestävyys n. 4000 m²
Hionta, kestävyys n. 2000 m²
2-3 ylitystä riittävä

• Kovan kulutuksen kohteisiin, luonnonkivi- ja
betonilattioiden peruskunnostukseen ja
peruspesuun.
• Huomattavasti kovempi ja tehokkaampi kuin
tavallinen punainen Twister-laikka.
• Kysy apua ennen kuin käytät!!

Twister Hybrid-timanttilaikat
3
Twister hybrid punainen
Pintapesu
Vahanpoisto

Twister hybrid musta
Syvien naarmujen ja pinttyneiden
tahrojen poisto, lattioiden peruskorjaus

Tarkemmat ohjeet Twister-laikkojen menetelmäohjeissa.

Twister Hybrid –
kivilattioiden ongelmanratkaisija
• Twister™ Hybrid -järjestelmä antaa uuden
elämän vaurioituneella ja voimakkaasti
kuluneelle luonnonkivi- tai betonilattialle tai
kunnostaa “appelsiininkuoripinnan".
Hybrid™-menetelmä on yhdistelmä kevyttä
hiontaa ja Twister™ -menetelmää.

• Kunnosta lattiasi, älä vaihda sitä!
• Kysy apua, ennen kuin käytät!!

