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Cómo utilizar 
Selecionar a cor adecuada para cada tipo de limpeza:  
Branco: abrilhantado. 
Vermelho: limpeza. 
Verde: limpeza profunda. 
Marrom: decapagem. 
Preto: limpeza de obra. 
 
Beneficios para el usuario 

Baixo custo por ciclo de vida: O design especial 
dos discos Vileda SuperPad proporciona maior 
estabilidade da máquina e um desgaste uniforme, 
sem que as fibras se enrolem. O abrasivo 
encontra-se em toda a espessura do disco, 
garantindo uma vida útil superior. A elevada 
qualidade dos componentes permite uma grande 
resistência aos químicos, sem perder a cor.  
Melhores resultados de limpeza: com a técnica de 
produção cross-lay, a extremidade das fibras estão 
sempre em contacto com a superfície, 
aumentando a eficácia do disco durante o seu 
período de vida útil.  
Protecção das máquinas: e dos operadores de 
máquinas. A maior estabilidade da máquina 
significa menor esforço dos motores e melhor 
maneabilidade pelos trabalhadores.  

 

Área de aplicación 
Para cada tipo de pavimento e para cada tipo de 
função, existe um disco SuperPad. Para decapar, 
esfregar, lavar, polir. Com diferentes graus de 
abrasividade e de tamanhos, adequados às 
diferentes velocidades das máquinas.  
 
Descripción de producto 
Os discos SuperPad foram desenhados para uma 
maior duração, maior rapidez na execução do 
trabalho, prolongar o tratamento do pavimento e 
proteger o investimento em máquinas. O segredo 
da elevada eficácia dos SuperPad está num 
processo especial de fabrico – cross-lay – que 
consiste na sobreposição de camadas de fibras 
abrasivas. A acrescentar que só são usadas fibras, 
resinas e grãos abrasivos de alta qualidade. 
 

TSU Descrição Preto Marrom Verde Vermelho Branco Medidas Uds / Caixa 

152640 Disco SuperPad 16’ 114.094 114.053 114.106 114.095 114.045 16’ / 410 mm 5 

152628 Disco SuperPad 17’ 114.096 114.048 114.107 114.097 114.046 17’ / 430 mm 5 


