nora® pads
VIER REINIGINGSPADS.
EEN BEETJE WATER. DAAR UIT
BESTAAT HET NORA-SYSTEEM.

Het reinigingssysteem dat op economische en milieuvriendelijke wijze
zorgt voor het behoud van de waarde van nora® rubber vloerbedekkingen.
nora® pads zijn reiningsschijven voor vloeren waarin ontelbare microscopisch kleine diamanten verwerkt zijn.
De vloerbedekking wordt mechanisch gereinigd en gepolijst – alleen met water en helemaal zonder chemicaliën.
nora® pads zijn zowel geschikt voor het dagelijks onderhoud als voor het herstel van extreem vuile of beschadigde vloeren.
Ze zijn geschikt voor de meeste gangbare machinetypes en verkrijgbaar in verschillende groottes. nora® pads zijn
exclusief ontwikkeld voor nora® rubber vloerbedekkingen.

Water aanbrengen

Vloerbedekking met nora® pads reinigen Een schoon resultaat

De unieke voordelen van nora® pads en hoe u hiervan kunt proﬁteren:
Om te reinigen met nora® pads
is enkel water nodig: geen
chemicaliën, was of polijstmiddel.

Milieuvriendelijke en
economische reiniging, het
normale dagelijkse onderhoud
verandert niet.

nora® pads zijn speciaal
ontwikkeld voor het reinigen,
afwerken en herstellen van nora®
vloerenbedekkingen.

Waardebehoud van de
investering blijft behouden
of stijgt tijdens de totale
gebruiksperiode.

De kosten van
schoonmaakmiddelen behoren
tot het verleden.

nora® pads zijn een consequente en systematisch uitwerking van de filosofie van nora one®, een rendabele en
milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van de waarde van nora® premium rubber vloerbedekkingen.

Vier verschillende pads.
Vier verschillende toepassingen.

Pad 0 wordt gebruikt voor het dagelijks onderhoud, reinigen
en polijsten van gestructureerde noraplan® vloerbedekkingen,
evenals voor noraplan® uni, noraplan® unita en noraplan®
ultra grip.
Pad 1 wordt gebruikt voor het dagelijks onderhoud,
reinigen van gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals
voor norament® vloerbedekkingen met hamerslag- of carréstructuur. Vloerbedekkingen die reeds werden gereinigd of
recent werden gelegd kunnen ook in één enkele handeling
worden afgewerkt.
Pad 2 is geschikt voor het geplande of intensieve tussentijds
reinigen van gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals
voor norament® vloerbedekkingen met een hamerslag- of
carré-structuur, waardoor het de basis vormt voor dagelijks
gebruik van pad 1.
Pad 3 verwijdert ernstige verontreinigingen en krassen op
gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals op norament®
vloerbedekkingen met hamerslag- of carré-structuur en is
bij uitstek geschikt voor herstelwerkzaamheden; met name
wanneer met gewone reinigingen geen bevredigende
resultaten meer gerealiseerd kunnen worden.
nora® pads kunnen alleen worden gebruikt op nora®
vloerbedekkingen. Ze zijn niet geschikt voor andere
elastische vloerbedekkingen of vloeren met een coating.
Bezoek onze website www.nora.com
voor meer informatie over het gebruik van nora® pads.

Uitstekend geschikt voor elke taak: nora® pads in 4 sterktes en 6 verschillende afmetingen

Reiniging. Van dagelijks onderhoud tot intensieve reiniging

Afwerking. Vloerbedekkingen eerst reinigen en dan tot hoogglans polijsten

Herstellen. Hardnekkig vuil en krassen verwijderen
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nora® pads – de perfecte aanvulling op nora one®.
nora® pads zijn de perfecte aanvulling op nora one®.
De combinatie van emissiearme vloerbedekkingen van nora met geschikte producten voor vloerverwerking en
vloerleggers die speciaal werden geschoold door nora, vormen een gecertificeerd en volledig systeem: nora one®.
Het complete, emissiearme systeem is gecertificeerd in overeenstemming met Indoor Air Comfort GOLD. Dit betekent
dat er geen schadelijke interactie plaatsvindt tussen de verschillende elementen. Daarnaast zijn de afzonderlijke
componenten bekroond met een Greenguard Gold-certificaat.
Onze nora® pads completeren het assortiment van dit alles-in-een systeem met een milieuvriendelijk en duurzame
oplossing voor reiniging en onderhoud.

De systeemopbouw:

1

2
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Het nora one® systeem — 1 Primer 2 Egalisatiemassa 3 Lijm 4 nora® rubber vloerbedekking

Meer informatie vindt u in onze nora one® brochure en op onze website:
www.nora.com
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