


CLEANING
MADE 
EASY!

- ENKELHET 4 Steg

- Teknologi  nya FERRZON®+
- Miljö  tillsätt bara rent vatten
- Säkerhet halktestade



HIGH
TECH 
FLOOR!

Nya FERRZON®+

- Bättre och högre glans
- Bättre rengöringskapacitet
- Bättre och längre livslängd på rondellerna
- Bättre för miljön- inga kemikalier
- Högre produktivitet



LEAN
CLEAN
FLOOR!

Inget behov av att stänga av delar av butiken under städning
Inte arbetskrävande- minskar städtiden
Inget behov av slipmaskiner- du kan göra jobbet!

Finns i alla storlekar.



GREEN
CLEAN
FLOOR!
Inga kemikalier- Bara rent vatten

Högre effektivitet = mindre energianvändning
Längre livslängd =Mindre avfall
Ingen wax eller polish= Mindre arbete



SHINY
SAFE
FLOOR!
- Nya tester visar att användning av FLEXIS® minskar halkrisken
- Smutsiga golv ger ökad halkrisk



Specifikationer
- 20mm tjock rondell
- Färgkodade
- Tydlig förpackning
- Grov, Medium, Fin, Mycket Fin
- Kan användas vått eller torrt
- Passar alla typer av skurmaskiner
- Varvtal: 150 – 2,500 rpm
- Minst 40 kg tryck
- Finns i alla storlekar 4”-28”



Jämförande test
- FLEXIS® rondellerna tog 20 minuter för att rengöra 
golvytan.
- Konkurerande produkt behövde 27.5 minuter för
samma resultat

(37,5% mer tid)

Testpanelens slutsatser:
- FLEXIS® rondeller är hårdare
- FLEXIS® rondeller gör jobbet snabbare



Jämförande test av glans



Användarguide- Tips

Innan du startar:

-För bästa resultat använd en plan harpunplatta
som rondellhållare. En rondellhållare med nedklippt
borst ger inte samma resultat. En plan platta
ger en större anläggningsyta mot golvet. 



User Guide - Tips
Avlägsna smuts och damm genom att använda den grövsta rondellen med högt
vattengenomsläpp på maskinen.
• Testa rondellern i på en liten avskild yta först innan arbetet påbörjas.
• FLEXIS® rondeller behöver inga kemikalier.
• Undvik att köra över skarpa kanter eller liknande i golvet.
• Placera den vita sidan av rondellern mot rondellhållaren.
• Rengör rondellerna dagligen. 



User Guide - FLEXIS® Grova rondeller
FLEXIS® SVART rondell
Detta är den mest aggressive rondellen. Den svarta rondellen är för mycket djup rengöring
och ytrenovering och är tillverkad för att användas på mycket svårt smutsade golv. 
Grovleken på kornen är 100 grit. 

FLEXIS® ORANGE rondell
Detta är en mycket grov rondell. Tillverkad för djup rengöring och renovering av golvytan. Ej
för dagligt underhåll. Grovleken på kornen är 200. 

FLEXIS® BRUN rondell
Detta är en grov rondell för grovrengöring och renovering av golvytan. Den tillför det lilla
extra bettet som behövs för att ta bort wax eller polish. Korngrovleken är 350.



Användarmanual - FLEXIS® 4 steg
FLEXIS® Röd rondell
Grov rondell för normal ytrengöring och renovering.

FLEXIS® BLå rondell
Mediumhård rondell för lättare rengöring som ger en lätt reflekterande golvyta. 

FLEXIS® Gul rondell
Fin rondell för polering. Den ger en klar reflekterande yta på golvet.

FLEXIS® GRÖN rondell
Mycket fin rondell som har två funktioner. Först används den för att avsluta serien med de 4 
stegen. Den ger en mycket blank yta åt golvet. Det andra funktionen som rondellen har är att
den används vid dagligt underhåll för att bibehålla och öka glansen i golvet.



Användarmanual - FLEXIS® super fin
FLEXIS® Beige rondell
Är en superfin 8000 grit rondell för torr eller våt polering. Den ger ytan en djup polerad blank 
yta också kallad wet look. Om den används dagligen, eller i combination med FLEXIS® Grön
rondell, kommer den att bibehålla och förbättra den högblanka ytan. 



ANvändarmanual- Rondellgrovlekar

- FLEXIS® Mycket grov SVART grit 100
- FLEXIS® Mycket grov ORANGE grit 200
- FLEXIS® Mycket grov BRUN grit 350
- FLEXIS® Grov RÖD grit 400
- FLEXIS® Medium BLÅ grit 800
- FLEXIS® Fin GUL grit 1500
- FLEXIS® Mycket Fin GRÖN grit 3000
- FLEXIS® Super Fin BIEGE grit 8000



User Guide - Reference guide

Available in:
In theory available in any diameter.

Circular pads:
- 150mm /6"
- 178mm /7"
- 203mm /8"
- 230mm /9"
- 255mm /10"
- 280mm /11"

Rectangular pads:
- 210x115mm /8"x4.5"
- 400x200mm /16"x8"
- 460x305mm /18"x12"
- 510x360mm /20"x14"
- 610x360mm /24"x14"
- 710x360mm /28"x14"

- 305mm /12"
- 330mm /13"
- 350mm /14"
- 380mm /15"
- 400mm /16"
- 430mm /17"

- 460mm /18"
- 500mm /20"
- 533mm /21"
- 560mm /22"
- 610mm /24"
- 680mm /27"



Användarmanual 
KGS dimonds rekomenderar
maskiner som gör mellan
200 and 2,000 varv per minut
och som väger mellan
20 och 80 kg.



Användarmanual - Golvtyper



FLEXIS® Terrazzo



FLEXIS® Betong



FLEXIS® Marmor



FLEXIS® Linoleum



FLEXIS® Epoxy 



KGS FERRZON®+

- Registrerat varumärke från KGS DIAMOND.
- Diamant är hårdare, men hårdare betyder inte alltid bättre
- Skapad för att användas i applikationer där diamaneter inte lyckas
- Ett syntetiskt slipmedel
- Ett av de hårdaste kända materialmen, tillsammans med olika former av
Diamanter och kiselkarbid. 
- Kristall som tillverkas genom upphettning av bor och kväve till 1800 °C under tryck
- Den enda substansen som kan repa en diamant. En diamant kan även repa
KGS FERRZON®+
- Bevisats vara bättre än diamant inte bara på stål utan även mer månsidig och effektiv
när det kommer till slipning, underhåll och polering av golv.
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