
Wecoline 
vloerpads

Duurzame 
schoonmaak-

oplossing

Duurzaam vloeronderhoud
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Strip pads:  
Al het aanwezige vuil en 
polymeerlagen worden  
van de vloer verwijderd.  
In eerste instantie wordt 

de vloer tot een nul situa-
tie terug gebracht.

Schrob pads:  
Worden gebruikt  

voor intensieve reiniging 
van de vloer. Aangehecht 

vuil wordt verwijderd.

Spray pads:  
Worden gebruikt voor 
dagelijkse reinigings- 
taken en polijsten van  
polymeerlagen. Vuil en  

krassen worden verwijderd 
en een mooie hoogglans 

wordt gecreëerd.

UHS pad: 
Geschikt voor  

opwrijven en polijsten 
tot super hoogglans. 

Wecoline pads 
by Americo

Versneld  
biologisch 
afbreekbaar

Uitstekende 
reiniging

Oplossing  
voor elk type  
vloer en vuil

Duurzaam

Per jaar gebruiken wij meer dan 2 miljoen 
PET flessen voor de pad productie.

Keurmerken Wecoline vloerpads  
Het full cycle basismateriaal is uitsluitend gemaakt van 
recycled PET plastic met op water gebaseerde harsen. 
Na gebruik is het basismateriaal, en dus de vloerpad, 
versneld afbreekbaar (zie illustratie hieronder). Ook het 
karton is FSC gecertificeerd. 

Green Seal  
Wecoline Full Cycle® pads by Americo zijn 
gecerti ficeerd door Green Seal™ voor milieu-  
innovatie. De certificering is gebaseerd op een snellere 
biolo gische afbraak in vuilstortplaatsen en een 100% gere-
cycled materiaal/natuurlijke vezel (GreenSeal. org/GS20). 

Hiermee bieden de pads elke gebruiker, naast  
topkwaliteit en duurzame prestaties, de garantie van  
de beste en vriendelijkste oplossing voor het milieu.

Tests* tonen 92,5% compostering van Wecoline’s Full 
Cycle® pads by Americo in 616 dagen en slechts 16,4%  
bij een standaard vloerpad.
*ASTM D5511 tests simuleren compostering in anaerobe omstandigheden. Feitelijke  
compostering zal variëren, afhankelijk van het milieu in individuele vuilstortplaatsen.
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John, schoonmaakgroothandel • Gemert

“ De kwaliteit is goed en heel constant. 

Ook de prijs/kwaliteit verhouding van 

het gehele assortiment is heel goed.”

Assortiment* 

HOE ZWAARDER 
DE TAAK, 

HOE DONKERDER 
DE PAD.

WEETJE

*afgebeeld artikelnummer is 17”, twee eindcijfers veranderen indien je een andere maat wenst.

Strip pad Full Cycle®

Schrob pad Full Cycle®

Spray pad Full Cycle®

UHS polijst pad Full Cycle®

Schrob pad Full Cycle®

Green 
20001017

Red buff  
20002017

Luster Lite 
20003017

Schrob pad Full Cycle®

Blue 
20001106 

Spray pad Full Cycle®

Tan buff  
20002117

UHS polijst pad Full Cycle®UHS polijst pad Full Cycle®

Image Beige 
20003117

Strip pad Full Cycle®Strip pad Full Cycle®

Flamingo 
20001217

Red 
20001317

White polish 
20002217

Remover 
20003217

Dominator 
20000017

Strip pad Full Cycle®Strip pad Full Cycle®Strip pad Full Cycle®

Black 
20000117

Brown 
20000217

Combo 
20003317

Porko Plus 
20003417

Buckaroo 
20003517

Beschikbaar in alle gewenst ronde en rechthoekige afmetingen.

formaat: Scrubbaformaat: Square formaat: Doodlebug
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Vloerreiniging 
met alléén 
water: Bright ‘n 
Water pads
Briljante vloerpads met 

een toplaag van diamant 

geschikt voor het strippen, 

reinigen en polijsten met 

alleen water. Zonder 

chemie, een verbluff end 

resultaat!
Uitblinkende 
resultaten

Milieu-
vriendelijk

Veilig in 
toepassing 
en gebruik

Kosten- 
besparend

Geschikt 
voor vrijwel 
alle vloeren

Ron, onafh ankelijk specialist in 

advisering facilitair diensten • Culemborg

(niet afgebeeld op de foto)

Assortiment

Bright ‘n Water Strip pad #0

Bright ‘n Water Upgrade pad #1

Bright ‘n Water Upgrade pad #2

Bright ‘n Water Cleaning pad

Bright ‘n Water Cleaning pad Extra

  De resultaten zijn 

fenomenaal

  Breed toepasbaar 

  Milieuvriendelijk

  Overdag uitvoerbaar, 

weinig overlast



Gebruik de Upgrade pad #1 voor (diepe) reiniging. Gebruik hierna de

Upgrade pad #2 voor het sluiten van de vloer met lichte reiniging. Gebruik

de Cleaning pad extra voor een geheel gesloten en glanzende vloer. De

Cleaning pad Extra is vanwege het unieke diamantmengsel uitermate

geschikt voor het uitvoeren van onderhoud van intensief gebruikte grote

oppervlakten in de retail omgeving.

TERRAZZO

Gebruik de Upgrade pad #1 voor (diepte) reiniging. Het resultaat is een

schone en open vloer. Gebruik hierna de Upgrade pad #2 voor het

sluiten van de vloer met lichte reiniging. Gebruik de Cleaning pad voor

een geheel gesloten en glanzende vloer. De Cleaning pad is tevens de

pad voor onderhoud van een marmeren vloer.

MARMER 
NATUURSTEEN/

MARMER 
COMPOSIET 

TEGELS
Upgrade pad #1 Upgrade pad #2 Cleaning pad

Upgrade pad #1 Upgrade pad #2 Cleaning pad Extra

Gebruik de Cleaning pad voor dagelijks onderhoud. Als er een achterstand in het 

vloeronderhoud is ontstaan dan volstaat schrobben van de vloer met de Upgrade pad #2. 

De Cleaning pad is ook droog te gebruiken onder een high speed of ultra high speed 

machine. Het resultaat is een glanzende maar stroeve vloer.

RUBBER EN 
PVC VLOEREN

Upgrade pad #2 Cleaning pad

Gebruik bij een achterstand in vloeronderhoud de Upgrade pad #1 voor het 

schrobben. Voor onderhoud van de vloer naar behoefte, dagelijks of wekelijks, 

de vloer schrobben met de Cleaning pad.

KERAMISCH 
TEGEL

Upgrade pad #1 Cleaning pad

Gebruik voor het strippen de Strip pad #0. Na het strippen kan direct een beschermlaag geplaatst 

worden. Gebruik naar behoefte dagelijks of wekelijks de cleaning pad onder een schrobzuig-

machine of eenschijfsmachine; voor reiniging, het gesloten houden van de vloer, onderhoud en be-

houd van glans van vloeren met beschermlaag. De Cleaning pad is ook droog te gebruiken onder 

een high speed of ultra high speed machine. Het resultaat is een glanzende maar stroeve vloer.

MARMOLEUM
(LINO)

Strip pad #0 Cleaning pad
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Werkwijze
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Speciale pads

De Maroon Chemical Free 

Stripping pad is speciaal 

ontworpen voor het droog 

of met alleen water verwij-

deren van afwerkingslagen 

met een éénschijfsmachine 

of schrobzuigmachine. 

Agressieve chemie is niet 

meer nodig. Dit biedt veel 

voordelen: geen wachttijd 

meer, minder methode-

fouten, veilig voor de 

medewerker en beter voor 

het milieu. Zo gemakkelijk 

en voordelig kan het 

milieuvriendelijk strippen 

van een vloer zijn.

Maroon pads

De melamine pad bestaat uit 

zuiver melamine materiaal. 

Dit is het materiaal van het 

vlekkensponsje. Deze pad 

wordt voornamelijk gebruikt 

als probleemoplosser op 

bijvoorbeeld rubbervloeren, 

zwembadvloeren of pvc 

vloeren (met structuur). 

Deze pads zijn ook perfect te 

gebruiken voor gietvloeren. 

De pad moet met ruim water 

gebruikt worden, omdat de 

pad anders te snel slijt. 

Géén chemicaliën. Pas op 

met laklagen en zachte 

coatingen – deze kunnen 

worden beschadigd door 

de pad. 

Melamine pads

De combo melamine 

bestaat uit gecomprimeerd 

melamine. Hierdoor slijt de 

pad minder snel en is de 

levensduur langer.

Beide melamine pads zijn 

geschikt voor machines 

op stroom en kunnen ook 

gebruikt worden op 

batterijen machines met 

ruim water. Bij melamine 

pads is het advies: zet 

een proefstuk op een 

onopvallende plek.

Combo Melamine 
pads

Deze pad is gemaakt van 

polyamide kunstgras en 

komt door de structuur 

daarvan goed in de voegen 

van tegelvloeren en reliëf 

vloeren. Voegenreiniger is 

het kernwoord. Deze pad is 

ook voor buiten (terrassen) 

geschikt. Te gebruiken op 

lage toeren. Advies is met 

alleen water te werken.

Brush pads
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De smart schrob pad 

turquoise Full Cycle® is 

geschikt voor dagelijkse 

reiniging van harde vloeren 

met alleen water. Deze pad 

reinigt en polijst de vloer. 

De pad is aan beide zijden 

bruikbaar.

Smart schrob pad
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www.wecoline.com

Wecoline distributeur:

Gerben Derkman

Senior international accountmanager

Europa

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Senior accountmanager

Midden en Zuid Nederland

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Accountmanager

Noord en Midden Nederland

DACH landen

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (hoofdkantoor)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Postbus 122, 8000 AC Zwolle

Nederland

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

Scan de QR code 

voor ons complete 

productoverzicht

Americo vloerpads

Scan de QR code 

voor ons complete 

productoverzicht

Bright ‘n Water vloerpads

Deze brochure is gedrukt op BalancePure®, 

recycled papier gemaakt van 100% gerecycleerde vezels. 


