
TASKI Twister Diamantpads er egnet for bruk sammen med de fleste enbørste- og combi-
matmaskiner. Systemet krever ikke mer arbeidsinnsats enn ved daglig renhold og sparer 
betydelig tid til grunnbehandling og periodisk vedlikehold. Sammen med TASKI combimat 
er systemet godt egnet for bruk på dagtid. 
 
Lang levetid
TASKI Twister Diamantpads er impregnert med mikroskopiske diamanter i forskjellige 
finhetsgrader. De sliper, rengjør og polerer gulvet gjennom den daglige rengjøringen.  
På grunn av meget stor slitestyrke har de langt lenger levetid enn tradisjonelle pads.

4 forskjellige TASKI Twister Diamantpads med ulik finhetsgrad

Heavy Duty – Rød Diamantpad er den kraftigste paden med de groveste diamantene. Den 
skal kun brukes på nedslitte steingulv. Den skurer gulvet grundig rent, fjerner riper og gir 
et lysere gulv med en matt finish. Når utgangspunktet er nedslitte og gulnede gulv anbe-
fales det 5–10 passeringer med Rød Diamantpad, dvs. 1–2 uker ved daglig bruk av combi-
mat, for å rense gulvflaten. Rød Diamantpad må ikke brukes på linoleum, vinyl, laminat, 
epoxy eller lignende gulvtyper da den kan skade slike gulvbelegg.

Trinn 1 – Hvit Diamantpad er den nest groveste. Den fjerner små riper og flekker i over-
flaten på steingulvet. Dersom utgangspunktet er middels slitte steingulv kan behandlingen 
starte direkte på trinn 1 – Hvit diamantpad. Den vil lukke porene i gulvflaten og gi en fin 
silkematt finish. Det anbefales 20 passeringer med Hvit Diamantpad, dvs. 4 uker ved daglig 
bruk av combimat, for å finrense gulvflaten (evt. etter først 1–2 ukers grundig skuring med 
Rød Diamantpad). Hvit diamantpad må ikke brukes på linoleum, vinyl, laminat, epoxy eller 
lignende da den kan skade slike gulvbelegg.

Trinn 2 – Gul Diamantpad er pads for daglig bruk på steingulv, linoleum, vinyl, laminat, 
epoxy og lignende gulvbelegg. Diamantene i denne paden er meget finkornet. De rengjør 
gulvet for smuss og fjerner overflateflekker samtidig som de sørger for polering til  
en glansfull og smussavstøtende gulvflate som er lett å rengjøre. Fortsett å arbeide med 
Gul Diamantpad inntil det er nødvendig med en ny renseprosess med Hvit Diamantpad  
– trinn 1 (evt. Rød Diamantpad – Heavy duty). Normalt vil dette først være nødvendig  
etter 6–12 måneder.

Trinn 3 – Grønn Diamantpad er for høyglanspolering av de fleste typer gulvbelegg. I om-
råder hvor det ønskes ekstra høy glans kan det byttes til Grønn Diamantpad etter 4 ukers 
daglig renhold med combimat og Gul Diamantpad (trinn 2). Ved daglig bruk øker glansen 
ytterligere over tid. Fortsett å arbeide med Grønn Diamantpad inntil det er nødvendig med 
en ny renseprosess med Hvit eller Gul Diamantpad. Normalt vil dette først være nødvendig 
etter 6–12 måneder.

OBS! TASKI Twister Diamantpads Rød og Hvit  
er ikke egnet for bruk på linoleum, vinyl, laminat og epoxybelagte gulv.

TASKI Twister Diamantpads
Innovative metode for rengjøring og vedlikehold av  harde gulvbel-
egg. Rengjør og polerer i samme operasjon. Resultatet blir renere, 
mer delikate og mer glansfulle gulv enn ved tradisjonelle metoder. 



Hvis gulvene mister glansen over tid
Gå tilbake til forrige trinn for å fjerne riper og trafikk- 
spor. Fortsett deretter på neste trinn som beskrevet.

Bruk av renholdsmiddel
I forhold til tradisjonelle pads og børster trenger  
TASKI Twister Diamantpads mindre bruk av renholds-
midler i rengjøringsprosessen. Noen ganger kan faktisk 
renholds midler være helt unødvendig.

Vi anbefaler derfor å redusere doseringen av renholds-
midler til laveste dosering som er angitt på etiketten.

Anbefalte bruksområder og frekvenser
Systemet består av 4 Diamantpads med ulik finhetsgrad. 
De 2 groveste, Rød og Hvit, brukes til skuring av steingulv 
og reetablering av slitte flater. De 2 fineste, Gul og Grønn, 
rengjør og polerer til ønsket glans på steingulv, terazzo, 
marmor, linoleum, vinyl, laminat og epoxybelagte gulv. 
Brukes med enbørstemaskin eller combimat i det daglige 
renholdet.

Rengjøring
TASKI Twister Diamantpads rengjøres i rent vann etter 
bruk. Diamantpads med fastsittende smuss kan legges  
i en 10 % oppløsning med TASKI Jontec Pro Strip til 
smusset er løst. Skyll deretter med rent vann.

TASKI Twister Diamantpads lagerføres i størrelsene

11” 13” 14” 16” 17” 18” 19” 20” XP                                          

Våre anbefalte TASKI-produkter er:  
Jontec 300, Jontec Profi, Jontec Forward og Jontec Tensol.

Overflate RØD DIAMANTPAD
Kraftig skuring

HVIT DIAMANTPAD
Finskuring

GUL DIAMANTPAD
Rengjøring og polering

GRØNN DIAMANTPAD
Høyglanspolering

Betong 5–10 20 20 Daglig

Terazzo 5–10 20 20 Daglig

Steinfliser 5–10 20 20 Daglig

Marmor 5–10 20 20 Daglig

Vinyl X X 20 Daglig

Linoleum X X 20 Daglig

Laminat X X 20 Daglig

Epoxy X X 20 Daglig

HEAVY DUTY TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3


