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Ref 86 
Groene Commercial Care schuurpad 
voor intensief reinigen 
 

Technische gegevens              TD 202 
Datum: April 2012 

Vervangt: Augustus 2011 
Auteur: FG 

 
Beschrijving: 
Dit product is een dunne groene 
schuurpad voor zwaar schoon-
maakwerk, bestaande uit een 
niet-geweven web met open 
structuur vervaardigd uit een 
hoogwaardige synthetische 
vezel waarin schurende deeltjes 
zijn verwerkt en met een duur-
zame hars aan het web gehecht. 
 
Productvoordelen:  
• Uitstekende schuurpresta-

ties, kan aangebakken voed-
selresten verwijderen. 

• Flexibel, maakt het mogelijk 
om hoeken en randen te be-
reiken. 

• Schadelijke bestanddelen 
worden niet afgegeven. 

• Te gebruiken in heet water 
en met de gebruikelijke 
schoonmaakmiddelen. 

• Duurzaam. 
 
Waar en wanneer te gebrui-
ken: 
Het product wordt gebruikt 
voor 
het schuren van keukenpotten 
en -pannen, voor het reinigen 
van ketels en ander keukenge-
rei. Het wordt ook gebruikt 
voor uiteenlopende industriële 
manuele schoonmaak- of 
schrobtaken. Kan schrapers, 
staalwol en metalen sponsen 
vervangen. 

De Scotch-Brite™ pad Ref. 86 
is een agressieve pad en mag 
niet worden gebruikt op kwets-
bare oppervlakken. 
 
Onderhoud: 
• Spoel de pad na elk gebruik 

af onder de kraan. 
• Verwijder diep ingedron-

gen vuil door de pad met 
een nylonborstel te reini-
gen, of dompel de pad in 
een reinigingsoplossing om 
aangekoekt vuil op te los-
sen. 

 
Productkenmerken: 

Eigenschap 
 

Nominale 
waarde 

Gewicht 750 g/m² 
27 
g/exemplaar 

Dikte 12 mm 
Formaat 224 x 158 mm
Kleur Donkergroen 
Agressiviteit← 3 g verwij-

derd 
Samenstelling: • Nylonve-

zel 
• Specifiek 

mineraal 
• Polymeer-

hars 
 

← Schiefertest op acryl plaatmateriaal (na 
5.000 omwentelingen met een nieuwe pad) 
 
 
 
 

Verpakking: 
60 pads per doos (10 pads ver-

pakt in een meertalige ver-
pakking, 6 pakken per 
doos). 

Etikettering: 
• Op elke pad moet de naam 

van de fabrikant worden 
afgedrukt. 

• Elke verpakking moet wor-
den 

geëtiketteerd om de inhoud te 
identificeren volgens product-
naam, formaat en fabrikant. 
 
Productherkomst: 
Geproduceerd in Frankrijk of 
Spanje, in een ISO 9002-
gecertificeerde productiesite. 
Aangeleverd vanuit: 3M Frank-
rijk, SOA 
 

De Scotch-Brite™ 86 Pad is gecertifi-
ceerd door HACCP International. 


