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EIGENSCHAPPEN 
 

• Perfecte afmeting voor smart-toepassingen. 

• Ideaal ook voor accu-, boor- en haakse poetsmachines. 

• Zeer hoogwaardig PU-schuim. 

• Geschikt voor nagenoeg alle gelakte ondergronden. 

• Voorzien van afgeronde kanten. 

• Perfect uitgebalanceerd en trillingsvrij. 

• Volgt perfect alle vormen en glooiingen van de ondergrond. 

• Verlijming v.d. nylon backing is oplosmiddel- en waterbestendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
De Innotec Spot Pad Foam is een professionele poetspad vervaardigd uit zeer hoogwaardig PU-schuim. De Spot Pad Foam is speciaal geschikt 
voor het plaatselijk, machinaal polijsten, afwerken en op glans brengen van nagenoeg alle gelakte ondergronden. 
 
De Spot Pad Foam is voorzien van afgeronde kanten die ervoor zorgen dat een perfect uitgebalanceerde en vooral trillingsvrije bewerking 
mogelijk is. De afgeronde kanten volgen probleemloos alle vormen en glooiingen van de ondergrond. Het stevige PU-schuim van de Spot Pad 
Foam zorgt er daarnaast voor dat ook onder relatief droge en warme omstandigheden het schuim niet kapot zal gaan. 
 
De Spot Pad Foam heeft een nylon backing die op een water- en oplosmiddelbestendige manier verlijmd is. Deze hoogwaardige verlijming zorgt 
ervoor dat ook oplosmiddelhoudende poetsproducten geen invloed hebben op deze verbinding en de pad in water kan worden uitgespoeld. In 
combinatie met de stevige velcro-aansluiting die gemonteerd is op de Innotec Spot Pad Support ontstaat er een zeer sterke verbinding die 
tijdens de bewerking niet zal loslaten. 
 
De Spot Pad Foam is een zeer zorgvuldig geselecteerde pad die in combinatie met Innotec Easy Polish en eventueel de Innotec Spot Pad Wool 
een perfect professioneel resultaat geeft. 
 
De Innotec Spot Pad Foam wordt geleverd in een economische 6-stuksverpakking. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Koker 6 stuks  

ARTIKELCODE 90.4018.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     PU-schuim 

Afmetingen:    ø 8 cm 

Methode van aanbrengen:  Spot Pad Foam monteren op de Spot Pad Support. Breng voldoende polish aan op de pad en behandel 
hiermee het oppervlak. Toerental instellen tussen 900 en 1500 toeren en met regelmatige bewegingen 
zorgvuldig over het te behandelen oppervlak gaan tot het gewenste resultaat wordt verkregen. Om een 
optimale glans te verkrijgen dient men na de laatste bewerking met de polish de Spot Pad Foam lichtjes 
met water te bevochtigen en het oppervlak met minimale druk te behandelen. Na behandeling het 
oppervlak even laten drogen en met een droge, schone en zachte Multi Wipe of Clean & Shine Towel 
uitwrijven. 

Reinigen materialen:   De Innotec Spot Pads kunnen het best met Innotec Easy Clean en koud water worden uitgespoeld. 

Houdbaarheid:    Onbeperkt in originele, ongeopende verpakking 

EAN-Code:    Koker 6 stuks  5400563034293 

    
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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