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Twister™

Just add water

Kvalitét och enkelhet
Twister rondellerna kan användas på alla typer av 
golvmaterial och fi nns tillgängliga för de fl esta vanligt 
förekommande städmaskiner.

När färgen på Twister rondellen är borta är det dags att 
byta rondell. Detta sker efter i genomsnitt 30 000 m².* 
Denna ”slitindikator” gör det enkelt för operatören att 
avgöra när det är dags att byta rondell och på så sätt 
säkerställer man att Twister rondellerna alltid levererar 
utlovat resultat.

Genom regelbunden användning reduceras eller till och 
med elimineras behovet av periodiskt underhåll då 
Twister levererar en hög och jämn kvalitet på golvet i den 
regelmässiga städningen utan onödiga och kostsamma 
extrainsatser.

Twister™

Genom att använda de unika Twisterrondellerna blir 
golven både renare och vackrare.
Resultatet är fantastiskt!

Hemligheten är att varje Twister™ rondell innehåller 
miljarder mikroskopiska diamanter som inte bara effektivt 
rengör utan även polerar golvet i den dagliga städningen.

Skillnaden mellan de olika Twister rondellerna är storle-
ken på diamanterna - från djuprengörande till polerande.
Detta möjliggör uppgradering från smutsiga och matta 
golv till rena och blanka. Genom fortsatt städning med 
Twister Grön behåller golven sin rena och blanka yta.

De fl exiblaTwister-rondellerna följer golvets 
ojämnheter och med hjälp av miljarder 
mikroskopiska diamanter rengörs och poleras 
ytan mekaniskt. Inga kemikalier krävs i den 
dagliga städningen, bara vanligt vatten.

Renhet / Glans

Tid

Twister™

Traditionell metod
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* Avser Twister Grön på uppgraderat golv.



Twister™ och miljön

I dagens samhälle har fokus på miljöfrågor från
organisationer och företag aldrig varit större.
Analyser av hela verksamheter, med ambitionen att fi nna
alternativa lösningar för att minska miljöpåverkan utan att
sänka kvaliteten eller öka kostnaderna är en aldrig
upphörande process.

Genom att välja Twister som standard för golvunderhåll
tar ni ett stort steg i denna process. Ni kommer lätt och
omedelbart minska företagets påverkan på miljön.
Twister kräver inte några kemikalier i den dagliga städ-
ningen för att hålla golven rena och blanka. För de golv 
som kräver vax- eller polishbehandling bidrar använd-
ningen av Twister till att minska frekvensen av det 
periodiska underhållet.

Dessutom minskas både mängden och hanteringen av
avfall och restprodukter. Rondellerna tillverkas av
återvunnen PET för minsta tänkbara miljöpåverkan.

Diamond 
Cleaning
System

Fördelarna

• Rent och blankt resultat varje dag
• Reducerar totalkostnaden för städning
• Miljövänlig städmetod
• Avlägsnar upp till 80% fl er bakterier än med

traditionella metoder
• Enkel implementation - samma rutiner och

maskiner som tidigare
• Kräver endast vatten i den dagliga städningen

Var kan Twister™ användas?
• Natursten
• Terrazzo
• Vinyl
• Linoleum
• Keramiska plattor
• VCT
• Gummi
• Trä
• HTC Superfl oor™ - polerad betong

• Rent och blankt resultat varje dag
• Reducerar totalkostnaden för städning
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Twister™ Standard - Rondellöversikt

Twister Vit
- Uppgradering, 

steg 1.

Twister Gul
- Uppgradering, 

steg 2.

Twister Grön
- Daglig städning

Twister Röd
- Djuprengörning

Ladda ner städinstruktioner och läs mer på www.htc-twister.com
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