Čistící pady Scotch-Brite slaví 50. narozeniny
Společnost 3M představila první čistící pady na podlahy v roce 1958
a od té doby dodává na trh stále nová inovativní řešení
Tisková zpráva, 4. června 2008
Praha, 4. června 2008 – Čistící podlahové pady Scotch-Brite oslaví letos padesát let své
existence. Společnost 3M přišla s prvním padem v roce 1958 a od té doby dodává na trh nová
a originální řešení pro péči o podlahy. Během těchto let vystřídaly pady Scotch-Brite několik
podob, od původního tenkého padu, až po jeho nejmodernější fialovou verzi obohacenou o
diamantové částice, a také technologií, které byly na jejich vývoj a výrobu použity.
Čistící pady Scotch-Brite využívají kombinace hned tří klíčových technologií 3M. Pro jejich
výrobu byl vyvinut speciální výrobní proces, při němž lepidlo spojuje brusné části s umělými
vlákny. I díky těmto technologiím je Scotch-Brite synonymem kvality a špičkového výkonu.
Čistící pady Scotch-Brite byly od začátku určeny pro široké využití a pro stejně široké
spektrum povrchů – na trhu se například objevily speciální verze pro mramorové nebo
bezpečnostní podlahy. Od roku 1958 je značka Scotch-Brite zastoupena v řadě odvětví –
nabízí jak produkty pro spotřebitele, tak pro průmyslové využití. Za celou dobu své existence
se nicméně vyznačuje trvalým zájmem o inovaci a další zlepšování nabízených produktů.
Proto vás zveme, abyste s námi oslavili padesát let plných inovací a dozvěděli se, jak šel čas
s pady Scotch-Brite:
1958 – Společnost 3M uvedla na trh první podlahový pad z umělých
vláken, který dokázal setřít vosk z podlahy. Velice efektivní pad
dokázal uspořit až 35% nákladů spojených s úklidem. V témže roce
byly pady Scotch Brite Floor Scouring a Scotch-Brite Floor Polishing
uvedeny na evropský trh. Tato metoda přímo způsobila revoluci
v úklidu, jelikož představila nový způsob, jak lze odvoskovat,
vydrhnout a naleštit komerční podlahovou plochu.
1960 – I když počátkem šedesátých let prodej chromového a
plastového nábytku stále rostl, lidé se přece jen odmítali vzdát svých
oblíbených dřevěných kusů. V roce 1960 běžel ve Spojených státech
v televizi pořad Andyho Griffitha, který milionům Američanů
ukazoval, jaké by to bylo žít v malém městě na jihu, kde lidé stále rádi
posedávají na zápraží. Naštěstí v každém zapadákově byly k dostání
pady Scotch-Brite Hand.
1961 – Univerzální pady Scotch-Brite General Purpose a Ultrafine
byly použity jako náhrada za ocelovou vlnu pro leštění slitiny, z níž
byla vyrobena helma astronauta Alana Shepherda při misi Mercury 3.
Shepherd sice opustil NASA v roce 1974, nicméně pady Scotch-Brite General Purpose a
Ultrafine si nadále drží výsostné postavení na výsluní.
1990 – Na počátku devadesátých let se objevil nový trend – recyklace a poptávka po
ekologicky šetrných výrobcích. Zákazníci používající produkty Scotch Brite mohou být klidní
– pady Scotch-Brite Never Rust Soap jsou vyráběny ze 100% recyklovaných PET lahví.

2004 – V tomto roce přišla společnost 3M s novinkou padů Scotch Brite Easy Erasing , které
smažou důkazy a podlaha bude jako nová. Do bytu se nechodí v botách, protože zanechávají
černé šmouhy na podlaze, ale díky padům Scotch-Brite Easy Erasing lze i tyto důkazy smazat.
2007 – Evropa může konečně využít výhod padů Scotch-Brite Purple Diamond Floor Pad
Plus a Sienna Diamond Floor Pad Plus. Tyto nové pady obsahují diamantové částice a
používají se na údržbu mramorových podlah. Pad Sienna Diamond Floor Pad Plus je určen
k čištění a úpravě stavu mramorových podlah, aby pak mohl pad Purple Diamond Floor Pad
Plus dokonalou vizáž podlahy dokončit čištěním a leštěním.
2008 – Společnost 3M uvedla na trh řešení v podobě Scotch-Brite drátěnky Purple Pad, která
usnadní drhnutí hrnců s vynikajícím výsledkem a bez velké námahy. Je to drátěnka nové
generace, která se vyznačuje velkou odolností, vysokou efektivností a výraznou šetrností vůči
materiálům – srovnání ukázalo, že při použití drátěnky Scotch-Brite dochází k 11krát nižšímu
poškrábání. Drátěnka má pavučinový tvar, takže zbytky jídla jdou po použití jednoduše
vyždímat. Oproti běžným drátěnkám používaným v domácnosti je navíc 10krát odolnější.
Ukazuje se jako velice vhodná alternativa k tradičním drátěnkám a lze ji používat na mokro i
na sucho.
Scotch-Brite je posledních padesát let synonymem inovace v domácnosti i průmyslu. Byla, je
a bude leaderem v oblasti čistících nástrojů a produktů a jako taková bude rovněž stát v čele
inovací. Značka Scotch-Brite je zárukou čisté a zářivé budoucnosti.
Více o historii Scotch-Brite produktů se dozvíte na:
http://www.3m.com/us/home_leisure/scotchbrite/anniversary/

O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí více než 7 tisíc
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých
produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost
uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při
řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává
75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na
adrese: www.3M.com.
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