J A N E X®

JANEX®
Spoločnosť Janex® vytvorila novú generáciu padov na čistenie podláh
- COBRA LINE bez použitia chemických prostriedkov, len s čistou
vodou. Prostredníctvom veľmi vysokej koncentrácie
jemných brúsnych čiastočiek padu je možné čistiť i leštiť súčasne.
Pady sú obzvlášť vhodné pre kamenné podlahy, ale takisto sa môžu
používať na iné druhy podláh.

Cobra
Zrnitosť 120
Medium

Betón
Leštený betón
Terazzo
Leštené terazzo
Kamenná podlaha
Leštená kamenná
podlaha
Keramická dlažba
Linoleum
Vinyl
Epoxid

Cobra
Zrnistosť 320
Extra jemné

Cobra
Zrnitosť 800
Ultra jemné

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Cobra
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JANEX®
POPIS a CHARAKTERISTIKA
Popis

Janex® Cobra Line predstavuje novú líniu podlahových padov.
Kombinácia čistenia a leštenia je dosiahnutá dôsledkom veľmi vysokej
koncentrácie jemných abrazívnych čiastočiek padu (brúsne zrná). Pady
sú obzvlášť vhodné pre kamenné podlahy, ale taktiež majú excelentné
výsledky u iných druhov podláh.
Podlahy

Pady Janex® Cobra Line sa používajú na prírodný kameň, terazzo, betón,
keramiku, linoleum, vinyl a epoxidové podlahy.
Denná údržba

Janex® Cobra Line je ideálny pre dennú údržbu. Začínajte s odstránením
nečistoty a prachu z podlahy. Pady COBRA LINE sa používajú na všetky
čistiace stroje, bez použitia chemikálií, len v kombinácii s vodou.
Renovácia

Odstráňte nečistotu a prach z podlahy. Renovácia podlahy je dosiahnutá
použitím padov COBRA LINE.
COBRA LINE zrnitosť 120 – Medium
COBRA LINE zrnitosť 320 – Extra jemný
COBRA LINE zrnistosť 800 – Ultra jemný
COBRA LINE zrnitosť 1000 - Micro
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Dokonalé vlastnosti JANEX® padov

Podlahové pady JANEX® dokonale absorbujú nečistoty, a to
vďaka otvorenej stavbe tkaniva.
JANEX® vyrába priemerne rozsiahle pady s pevnými vláknami,
vďaka čomu sú silnejšie, zachovávajú si svoj tvar omnoho dlhšie
a sú účinnejšie.
Dokonalá stavba má za následok oveľa kvalitnejšiu a rýchlejšiu
prácu.
Pórovité tkanivo
Prostredníctvom otvoreného tkaniva-konštrukcie sa rýchlejšie
odstraňujú a zbierajú nečistoty, čo má za výsledok kvalitnú prácu
a spokojnosť.

Extra Pevné vlákna
Čím väčší priečny rez vlákna pady majú, tým sú pady tvarovo
stálejšie a vyznačujú sa dlhšou životnosťou.

Extra veĽké abrazívne čiastočky
Pórovité tkanivo, ako i jeho samotná konštrukcia, umožňuje
využitie extra veľkých abrazívnych častíc v JANEX® padoch.

Stála aerodynamika
Z hľadiska aerodynamiky sa tkanina padu tvaruje, čo zaisťuje
trvalú konzistenciu a dokonalú výkonnosť.
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