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EIGENSCHAPPEN 
 

• Vervaardigd uit hoge kwaliteit kunststof met metalen schroefdraad. 

• Geschikt voor poetspads van ø 80 mm tot ø 100 mm. 

• Perfecte afmeting voor smart-toepassingen 

• Ideaal voor accu-, boor- en haakse poetsmachines 

• Perfect uitgebalanceerd en trillingsvrij. 

• Voorzien van velcro-aansluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
De Innotec Spot Pad Support is een professionele poetspadhouder vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof met een ingegoten metalen 
schroefdraad. De Spot Pad Support is speciaal geschikt voor poetspads van ø 80 mm tot ø 100 mm. De meegeleverde adapter zorgt ervoor dat 
de Support naast een haakse poetsmachine (M14x2) ook op een accu (schroef)machine kan worden gemonteerd. 
 
De Spot Pad Support is perfect uitgebalanceerd en maakt een trillingsvrije bewerking mogelijk. 
 
De Spot Pad Support heeft een zeer hoge kwaliteit velcro-aansluiting. In combinatie met de nylon backing op de Innotec Spot Pad Wool of de 
Innotec Spot Pad Foam ontstaat er een zeer sterke verbinding die tijdens de bewerking niet zal loslaten. 
 
De Spot Pad Support is een zeer zorgvuldig geselecteerde support die in combinatie met Innotec Spot Pad Wool, de Innotec Spot Pad Foam en 
de Innotec Easy Polish een perfect professioneel resultaat geeft. 
 
De Innotec Spot Pad Support wordt per stuk geleverd inclusief adapter. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING 1 stuk Ø 75 mm (M14x2)  

ARTIKELCODE 90.4017.9999  

mailto:webshop@innotec.nl
http://www.innotec.nl/


Spot Pad Support & Adapter 
versie: SPS 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Hoge kwaliteit kunststof met ingegoten metalen schroefdraadaansluiting 

Methode van aanbrengen:  De Spot Pad Support rechtstreeks monteren op een haakse poetsmachine door middel van de 
schroefdraadaansluiting M14x2. Indien men gebruik maakt van een accu-(schroef)boormachine, dient 
men de bijgeleverde 6 mm adapter in de Spot Pad Support te monteren. Op de Velcro-aansluiting kan 
desgewenst de Spot Pad Wool of Spot Pad Foam worden gemonteerd. 

Houdbaarheid:    Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking 

EAN-Code:    1 stuk Ø 75 mm (M14x2)  5400563034224 

    
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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