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JUWEX®
Geniálne pady – geniálna podlaha !

Lesknúca budúcnosť – pre všetky tvrdé podlahy!

Linoleum alebo betón, PVC alebo liata podlaha, prírodná alebo umelá kamenná 
dlažba – pre všetky tvrdé podlahy sú JUWEX® pady tým najlepším riešením. 
Špeciálne kryštalické mikročastice s prvotriednými brúsnymi vlastnosťami zaručia
jedinečný lesk.
Štyri rozdielne stupne hrubosti nám zaručujú optimálny, na seba nadväzujúci
systém pre základné a udržovacie čistenie.

Dlhá životnosť!
Ostrie kryštalických mikročastíc sa obnovuje po každom použití JUWEX® padu. V
porovnaní s bežnými diamantovými padmi je týmto u JUWEX® padu zaručená
jeho dlhodobá životnosť.

Prednosti
-špeciálny povlak, -jemné, extrémne tvrdé mikročastice, -efektívne čistenie a
leštenie, -dlhá životnosť, -jedinečná štruktúra vlákna, -vysoká absorpcia prachu

Nové!
Kryštalické mikročastice

(samobrúsne)
Pred                  Po

(JUWEX je samobrúsny)
Pred          Po

Bežné diamantové pady
sa otupujú a sú rýchlo
„bez diamantov“.
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Jednoducho dokonalé – dokonalo jednoduché

Štyri pady pre každú potrebu
JUWEX® bol vyvinutý špeciálne pre veľké plochy v obchodných domoch,
nákupných centrách, letiskách, nemocniciach a školách.
Každý pad má inú hrubosť zrna a rôzne možnosti použitia.

Flexibilný 
a

efektný

3

veľmi jemný
zrno

3000

Dokončenie
-pre dlhodobý lesk a istý krok
(pre pravidelné použitie)
-pri každodennom použití je podlaha ošetrená a
zároveň sa zlepšuje lesk

jemný
zrno

1500

Leštenie
-jemné leštenie
-ideálna predúprava pre ošetrenie s JUWEX®
padom „zelený“

stredný
zrno
1000

Čistenie
-odstraňuje malé škrabance a nerovnosti
-povrch sa uzavrie
-pre rovné, čisté povrchy so zamatovým matom
-ideálna predúprava pre ošetrenie s JUWEX®
padom „žltý“ alebo „zelený“

hrubý
zrno
500

Predúprava
-Ideálny pre silno opotrebené a špinavé plochy
-odstraňuje malé škrabance a nečistoty
-pre čisté, matné povrchy
-ideálna predúprava pre ošetrenie s JUWEX®
padom „zelený“
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I profesionálne čistenie podlahy môže byť tak jednoduché!

JUWEX® pady sú …

... ekonomické 
JUWEX® pady nahradzujú pri pravidelnom použití náročné  a drahé 
základné čistenie. Znížite náklady a nahradíte ďalšie vosky a leštiace 
produkty. 

... kompatabilné
JUWEX® pady sú vhodné pre všetky bežné jednokotúčové stroje (do 
2.500 ot./min.) a umývacie automaty. 

... jednoducho použiteľné
JUWEX® pady je možné bez problému zaradiť do bežnej dennej 
čistiacej rutiny. 

... šetrné k životnému prostrediu
JUWEX® pady čistia s čistou vodou z vodovodu.  

... vysoko kvalitné
JUWEX® pady sú robustné a majú dlhú životnosť.
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Zrno 500              hrubý
Zrno 1000            stredný

Zrno 1500            jemný
Zrno 3000            veľmi jemný  

Príklady použitia:

Typ podlahy/

Použitie

Linoleum PVC

Polyolefin

Guma

Elastomer

Liata

podlaha

Prírodný a 

umelý

kameň

Betón Drevo

Parkety 

Korok

Textil

Predúprava

Čistenie

Leštenie

Dokončenie

Denné ošetrenie
s JUWEX Padom „zelený“
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JUWEX® systém nahradzuje základné a mimoriadne upratovanie.
Je ekonomický a priaznivý k životnému prostrediu – je jednoduchý.
JUWEX® pady sa používajú len s čistou vodou. Tým si ušetríte
výber a náročné dávkovanie chemických čistiacich prostriedkov.
Jednoduchšie to nejde!


