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O MÉTODO EXCENTR

A forma mais eficaz de limpeza e manutenção de pisos

O método Excentr está ligado às revolucionárias máquinas Excentr. É uma forma muito eficaz de limpeza e 
manutenção de pisos. Nossas máquinas são projetadas de tal forma (por exemplo, retangular) que os cantos 
também podem ser facilmente alcançados.

Os pads fazem 2850 rotações de cerca de um cm por minuto. Isto torna a operação mecânica inigualável. 
Ao contrário, por exemplo, das máquinas rotativas de disco único, o pad sempre faz contato completamente 
plano com a superfície do piso. Como resultado, estas máquinas são muito constantes em seu desempenho 
de limpeza e também são fáceis de operar. É particularmente descomplicado e descontraído o trabalho com 
as máquinas Excentr. Para garantir resultados rápidos e perfeitos em quase todos os pisos, a pressão sobre 
o pad é regulável para até 120 kg. Possuímos vários pads e acessórios diferentes para obter resultados 
máximos em vários pisos.

Benefício 1: 4 vezes mais rápido

O Método Excentr é baseado em um movimento distinto das máquinas de limpeza tradicionais. 
O movimento mecânico da máquina é excêntrico, ou seja, para ser mais preciso: O Método 
Excentr é baseado em 2850 rotações por minuto em círculos pequenos, de 7 mm.

As 2850 rpm equivalem a 15 vezes mais movimento do que as máquinas de limpeza tradicionais. 
Como a eficácia mecânica no piso (a superfície) é muito maior, os resultados são obtidos muito 
mais rapidamente. Isto significa que pode-se trabalhar com uma velocidade de 3 a 4 vezes 
maior! Isso faz com que o sistema seja muito interessante, com ganhos consideráveis de 
tempo, o que reduz significativamente os custos por metro quadrado!

Benefício 2: Um design único

O Método Excentr torna a limpeza da máquina mais eficiente! Máquinas redondas sempre 
apresentam problemas de limpeza ao longo dos rodapés, e nos cantos. Este foi um dos nossos 
desafios no desenvolvimento deste método. Produzimos máquinas retangulares, e algumas 
outras máquinas com formas especiais para obter sempre as soluções certas para os seus 
desafios. Nossas máquinas retangulares limpam até o rodapé, e nos cantos, sem deixar espaço 
em ambos os casos.

Além disso, temos também algumas soluções especiais, como o Excentr 30-50. A única máquina 
de limpeza do mundo com forma pontiaguda! Ideal para limpeza sob radiadores, limpeza 
sob vasos sanitários suspensos, mas também, por exemplo, em piscinas ou em transporte 
público. Nesses ambientes, tudo é projetado de tal forma que tudo fica livre do chão, apenas 
possibilitando o contato dos pés. A forma pontiaguda do Excentr 30-50 permite que você acesse 
entre e sob tudo perfeitamente!

Benefício 3: Ergonómico e fácil de usar

Em geral, o trabalho com máquinas de limpeza é experienciado como um trabalho 
cansativo. Certamente as máquinas de disco único exigem muito esforço para controlá-las, 
reconhecidamente, para uns mais do que para outros. Porém, tanto para o iniciante como para 
o usuário avançado, há um lucro considerável a ser feito neste caso! O que é permitido através 
do Método Excentr?

-Descontrair os braços, ombros e costas
-Operar com uma postura reta, ergonômica 
-Empurrá-la para frente (com a opção de puxá-la direto para trás);
-Manejo sem resistência nos pulsos

Sem necessidade de treino
Outra grande vantagem do método para gestores que trabalham com muita mudança de pessoal 
é que o Método Excentr não requer treinamento (com máquina). As máquinas são seguras, 
fáceis e ergonômicas de operar desde o primeiro minuto. Os conceitos simples desenvolvidos 
para limpeza, limpeza profunda, decapagem, polimento e renovação de pisos são desprovidos 
de química e baseados em uma ou poucas etapas (os pads). Isso torna muito simples e 
responsável colocar pessoas com nenhuma ou menos experiência para trabalhar! Recomendado 
para pessoas com deficiência física Por último, o método é recomendado para pessoas com 
deficiências físicas, pois exerce uma tensão mínima no corpo.

Benefício 4: Ecologicamente correto

Um tema constantemente recorrente e muito importante é a forma como as pessoas limpam 
ou tratam pisos em relação ao impacto que produzem sobre o meio ambiente. Não é à toa se 
considerarmos quantos litros de produto químico / agente de limpeza são despejados no esgoto 
todos os dias no mundo todo.

Na Excentr não somos contra o uso de agentes de limpeza, mas somos a favor de reduzí-los! Só 
utilize produtos químicos quando necessário e verá que o impacto / redução obtido(a) é enorme.
95% menos química quem integra o Método Excentr reduz em 95% o consumo de agentes de 
limpeza! Parece uma grande promessa, mas é nisto que temos nos dedicado desde o primeiro 
dia! Desenvolvemos sistemas que tornam desnecessária a utilização de produtos de limpeza e 
químicos. Para concretizar isso, adicionamos partículas aos pads. Diamantes, partículas de óxido 
de alumínio, peças de plástico (recicladas e biodegradáveis), etc. Isto garante, entre outras coisas:

-Consumo de produtos químicos é reduzido até 95%
-Redução de custos (não há necessidade de agente de limpeza)
-Prevenção de riscos (nenhum dano devido ao mau uso de produtos químicos, nenhum risco  de 
  escorregamento, tinta nos rodapés permanece inalterada, nenhum resíduo após a limpeza,
  nenhuma sobredosagem, nenhum risco para o usuário)
-Trabalho de forma ecológica

Todos os nossos pads são produtos Full Cycle® e são certificados pela Green Seal™ para 
Inovação Ambiental baseada em biodegradação mais rápida em aterros sanitários e material 
100% reciclado/ fibra natural. Em muitos casos, nossos pads são feitos de garrafas PET recicladas.

Benefício 5: Limpeza profunda

Juntas difíceis de limpar? Ou dificuldades com a limpeza de pisos estruturados? Cada vez mais 
fabricantes de pisos estão trocando pisos lisos por pisos estruturados. Por exemplo, pisos 
vinílicos com aspecto de madeira, etc. Belíssimo, mas se torna um desafio para os responsáveis 
pela limpeza e manutenção! O Método Excentr é baseado em um movimento curto, pequeno, 
circular, de 7 mm. Este movimento, em combinação com o nosso Excentr Fiber Pad especialmente 
desenvolvido, garante uma limpeza profunda.
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A peça de exposição do Excentr

O Excentr 55-35 é a peça de exposição da Excentr. 
Feito em aço inoxidável, é robusto e extremamente 
eficaz, graças aos 2.850 movimentos circulares 
por minuto. O equilíbrio perfeito e o cabo ajustável 
tornam esta máquina ergonômica e fácil de usar. 
Qualquer pessoa pode operar a máquina, mesmo 
sem experiência ou habilidade técnica.

EXCENTR 55-35

Peso variável

O Excentr 55-35 pesa 39 kg. (excluindo os pesos) e 
vem de fábrica com um conjunto de pesos de 24 kg. 
O ajuste da pressão do pad ocorre por conjunto de 
pesos de 24 kg (2 pesos de 12 kg). Com pesos extras, 
a pressão do pad pode ser ajustada entre 39 e 110 kg.

Ferramentas

Existem várias ferramentas disponíveis para fazer o 
melhor uso da versatilidade da máquina. Por exemplo, 
a máquina pode ser usada com um tanque de solução, 
um Excentr Splash & Dust Guard, extração de pó para 
operação a seco, etc. As máquinas Excentr 55- 35 
também podem ser conectadas umas às outras. Um 
máximo de três máquinas podem ser conectadas 
(para criar uma largura de trabalho de 165 cm). Neste 
caso não há espaço entre os pads. A máquina continua 
sendo ergonômica e pode ser facilmente movida por 
um usuário.

EXCENTR 43

A combinação de movimentos 
excêntricos e rotativos

O Excentr 43 combina um movimento excêntrico 
com um movimento rotativo, como o que é feito por 
uma máquina de disco único. Esta combinação de 
movimentos, também chamada movimento orbital, 
é extremamente eficaz tanto em pisos duros como 
macios. O Excentr 43 tem um peso variável, tal como 
os 55-35 e os 30-20+. A pressão do pad pode variar 
entre 40 e 80 kg, adicionando ou retirando pesos.

Standard com sistema de aspersores

Devido à combinação dos dois movimentos, existe uma 
mescla ideal entre o equilíbrio e o poder de limpeza 
extremo. O Excentr 43 é muito fácil e extremamente 
ergonômico de se usar. Opcionalmente, a máquina pode 
ser equipada com um sistema de spray. A água, com 
ou sem um aditivo, é distribuída uniformemente sobre 
a superfície de forma controlada. Isto é ideal quando 
se aplica a um tapete! O Excentr 43 pode ser usado 
para limpar, decapar e polir muitos tipos diferentes 
de piso. O Excentr 43 tem um cabo de alimentação 
removível para lhe dar maior flexibilidade. Se o cabo 
de alimentação estiver danificado, não há necessidade 
de que um eletricista/técnico o substitua.

Tapete

Com o Excentr 43 pode-se realizar uma forma moderna 
de limpeza com Bonnet. No movimento circular da máquina 
tradicional de disco único, todas as fibras são empurradas em uma direção. Em consequência, o resultado da limpeza não 
é ótimo e é criado menos volume no tapete. Como o Excentr 43 não só gira orbitalmente a 140 rpm mas ao mesmo tempo 
faz 1400 pequenas rotações excêntricas de 2,2 cm, as fibras são sacudidas e o pad de microfibras movimenta as fibras do 
tapete para todos os lados. Esta forma de operar garante um resultado mais limpo e mais volume nas fibras do tapete.

Madeira

Os múltiplos movimentos do Excentr 43 em todas as direções fazem dele uma máquina muito adequada para 
trabalhos em madeira. O padrão de lixamento, tanto com grãos mais grossos como mais leves de lixa e folhas de 
lixa, é bem impressionante. Esta máquina também lhe surpreenderá ao trabalhar com uma folha de lixa durante 
o lixamento entre operações e polimento. Até mesmo na hora de dar acabamento ao piso com óleo ou cera, a 
máquina não lhe decepcionará. A máquina distribui bem o produto e esfrega a superfície na perfeição.

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira 

55 cm x 35 cm
39 kg - 110 kg (59g/cm2)
64 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
1.1 kW
IPX 54
35 cm
125 cm max.
63 cm

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira

43 cm - 17" inch
38 kg - 80 kg (56g/cm2)
60 dB
15 m (removível)
1400 Rpm x 21mm p/m
230 V/50Hz
0,75 kW
IPX 54
37 cm
125 cm max.
70 cm

ARTIGO NR: 
100001

ARTIGO NR: 
100015
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A alternativa para a máquina 
de disco único

Com uma prancha de limpeza de 43 cm de largura, 
o Excentr 40-25 é a alternativa para a máquina de 
disco único. Ideal para limpeza, limpeza profunda, 
decapagem e leve renovação de superfícies 
pequenas a médias!

As 2850 rpm em combinação com uma pressão de 45 
kg, garante resultados fantásticos em muito pouco 
tempo. Além disso, o Excentr 40-25 é muito fácil e 
ergonômico de usar! Na maioria dos casos, se opera 
sem a adição de produtos químicos. Em suma, todas 
as vantagens do Método Excentr por um preço muito 
acessível!

Um tanque de solução pode ser montado no Excentr 
40-25.

EXCENTR 40-25 EXCENTR 40-25B

Limpeza sem cabos, limpeza em 
profundidade, decapagem, renovação e muito mais!

Trabalhar com uma máquina Excentr nunca foi tão fácil; sem cabos, sem vibrações e com um resultado 100% 
garantido! 

O Excentr 40-25B é acompanhada por uma bateria íon-lítio removível, com uma duração da operação de 
30 minutos (até 45 minutos) totalmente autónoma. Deseja trabalhar por mais tempo? Não há problema! As 
baterias podem facilmente ser trocadas durante as operações de limpeza. Carregar o Excentr Battery Pack 
leva 2 horas, mas chega ao 80% em somente 60 minutos. Com isso, 3 baterias já são o suficiente para operar 
um dia inteiro! Belo extra: o Excentr Battery Pack vem equipado com uma entrada USB, para que você possa 
carregar o seu telefone durante o trabalho.

Com uma prancha de limpeza de 43 cm de largura, o Excentr 40-25B é a alternativa à máquina de disco 
único. Ideal para limpeza, limpeza em profundidade, decapagem e renovação ligeira de pequenas a médias 
superfícies! 

As 2850 rpm em combinação com uma pressão de 45 kg garantem resultados fantásticos em muito pouco 
tempo. Além disso, o Excentr 40-25B é muito fácil e ergonômico de usar! Na maioria dos casos opera-se sem 
a adição de produtos químicos, somente com água. Basicamente, todos os benefícios do Método Excentr por 
um preço acessível!

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira 
 

43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
60 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,55 kW
IPX 54
28 cm
119 cm max.
50 cm

Especificações Técnicas:

Bateria de íon-lítio
Carregamento
Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído
Movimento
Volt/Hz
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta
Distância entre a frente e a roda traseira

45 min. / 750 m2
2 hora (1 hora 80%)
43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
58 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
24 cm
119 cm max.
50 cm

ARTIGO NR: 
100030

ARTIGO NR: 
100035

TRABALHA DE 
FORMA AUTÔNOMA
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Versão para serviço 
pesado do 30-20

O Excentr 30-20+ é a versão para 
serviços pesados do Excentr 30-20. Isto 
torna o 30-20+ muito adequado tanto 
para a limpeza básica de manutenção 
como para a limpeza profunda extrema, 
tal como o processo de limpeza periódico 
mais pesado. Graças à sua forma 
retangular, esta máquina é ideal para 
limpar ao longo/ao redor do rodapé. A 
máquina limpa facilmente nos cantos. 
O 30-20+ vem equipado com um cabo 
de alimentação removível, o que o torna 
flexível no uso. Não é necessário um 
eletricista/técnico em caso de danos no 
cabo de alimentação. Devido ao fato de 
também poder utilizar o 30-20+ sem 
peso, é uma boa máquina para trabalhos 
em escadas e pisos irregulares. 
Como de costume da Excentr, esta 
máquina também é muito robusta e 
completamente feita de aço inoxidável.

EXCENTR 30-20+

Peso

O 30-20+ em sua forma básica pesa 17 kg. Através dos 
pesos fornecidos, a máquina pode ter um peso elevado. A 
pressão máxima do pad após a fixação destes pesos é de 
30 kg. Devido a esta construção flexível, o 30-20+ é fácil de 
levantar.

Ergonomia e transporte

As grandes rodas traseiras da máquina proporcionam um 
equilíbrio perfeito e quase nenhuma vibração. O utilizador 
beneficia de uma máquina muito ergonômica. O trabalho 
com o 30-20+ é, portanto, muito fácil e ergonômico. As 
grandes rodas também servem para facilitar o transporte.

Extração/Sucção

Na parte traseira da borda plástica branca do 30-20+ há 
uma entrada que permite a conexão de uma mangueira 
de sucção. Desta forma, pode-se aspirar facilmente o pó 
através das aberturas que, de forma padrão, são feitas 
no suporte do pad. Com a máquina você pode, portanto, 
trabalhar sem a presença de poeira.

A versão a bateria do 30-20+

O Excentr 30-20+B é a versão a bateria do 
30-20+. Isto torna o 30-20+B muito adequado 
para locais com muitos obstáculos ou para o 
usuário que valoriza o trabalho totalmente 
autônomo. Graças à sua forma retangular, esta 
máquina é ideal para a limpeza de rodapés ao 
longo/a volta e nos cantos. Com uma bateria, 
o trabalho intensivo pode ser realizado em 
30 minutos (até 45 minutos). O carregamento 
desta bateria leva 2 horas e, portanto, é 
possível trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, com três baterias. A possibilidade de 
usar o 30-20+B sem peso o torna uma ótima 
máquina para operar em escadas e pisos 
irregulares. Como de costume, a Excentr 
designou esta máquina de forma que seja 
muito sólida e completamente feita de aço 
inoxidável. O 30-20+B é fornecido com bateria 
e carregador!

EXCENTR 30-20+B

Peso

O 30-20+B na versão básica pesa 17 kg. por meio 
dos pesos fornecidos, o pesoa da máquina pode ser 
elevado. A pressão máxima do pad após a fixação 
destes pesos é de 30 kg. 

Ergonomia e transporte

As grandes rodas na parte traseira da máquina 
proporcionam um equilíbrio perfeito e quase 
nenhuma vibração. O usuário adquire uma máquina 
muito ergonômica. Desta forma, operar com o 30-
20+B é muito fácil e ergonômico. As rodas maiores 
também servem para facilitar o transporte.

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira

30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
60 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,37 kW
IPX 54
28 cm
119 cm max.
41 cm

Especificações Técnicas:

Bateria de íon-lítio
Carregamento
Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído
Movimento
Volt/Hz
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta
Distância entre a frente e a roda traseira 

45 min. / 475 m2
2 hora (1 hora 80%)
30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
58 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
24 cm
119 cm max.
41 cm

ARTIGO NR: 
100009

ARTIGO NR: 
100028

TRABALHA DE 
FORMA AUTÔNOMA
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O modelo mais compacto da Excentr 

O Excentr 30-20 é o modelo Excentr mais compacto. É ideal 
para a limpeza de áreas pequenas ou difíceis de limpar. É 
utilizado por muitos profissionais como máquina suplementar 
ao Excentr 55-35 para bordas e cantos difíceis. O Excentr 30-20 
é igualmente a máquina ideal para a limpeza de escadas. A 
máquina é feita de aço inoxidável e foi desenvolvida de acordo 
com os princípios da Excentr: robusta e fácil de usar.

EXCENTR 30-20

Desenvolvido para pisos sanitários 
e de cozinha 

O Excentr 30-50 é o chamariz da família Excentr. A sua forma 
e movimento o tornam único no mercado. Foi designado 
para a limpeza de quartos sanitários (graças à sua forma, 
também pode limpar atrás e por baixo de vasos sanitários), 
pisos antiderrapantes em cozinhas, etc. A máquina é 
fabricada em aço inoxidável e foi criada de acordo com os 
princípios do Excentr: robusta e de fácil utilização.

EXCENTR 30-50

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira 

30 cm x 20 cm
16 kg (27g/cm2)
60 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,37 kW
IPX 54
31 cm
0 - 115 cm
23 cm

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira 

30 cm x 50 cm
18 kg (17g/cm2)
60 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,37 kW
IPX 54
31 cm
0 - 115 cm
50 cm

ARTIGO NR: 
100006.2

ARTIGO NR: 
100005.2
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EXCENTR DAILY 55-60

Excentr Daily 55-60 

A Daily 55-60 é uma lavadora potente para 
superfícies médias e grandes. A plataforma de 
lavagem excêntrica de 55 cm de largura oferece 
resultados excepcionais e rápidos em todas as 
superfícies duras. Uma das grandes vantagens da 
escova excêntrica é que este método limpa sempre 
em profundidade. Como resultado, as juntas e 
pisos estruturados são limpos em cada passagem.

Apesar do seu grande depósito de água limpa 
de 60 litros, a lavadora é fácil de manobrar e, 
graças às rodas motrizes, muito leve de utilizar. O 
enchimento da Excentr Daily 55-60 é fácil através 
da mangueira interna incorporada. Para evitar a 
sobredosagem de detergente, a máquina pode ser 
equipada com um sistema de dosagem. A Excentr 
Daily 55-60 está disponível com bateria de íon de 
lítio, bateria de fosfato de ferro e bateria de gel. 
Pergunte-nos as possibilidades!

Produto de qualidade holandesa 

As lavadoras secadoras Excentr Daily 55-60 
são produzidas manualmente na nossa própria 
fábrica na Holanda (Heinkenszand)! Produzimos 
apenas com componentes de qualidade em aço 
inox, alumínio e plásticos rotomoldados. Por isso, 
damos uma garantia padrão de 2 anos em tudo o 
que produzimos!

Acessórios 

- Peso extra
- Kit tapete (injeção/extração)
- Sistema de dosagem
- Lança de limpeza

Opção Excentr HEAVY - Nenhum 
trabalho é demasiado pesado! 

Este equipamento polivalente é equipado de série 
com a opção Excentr HEAVY. Com o apertar de um 
botão, você pode aumentar o RPM e a potência de 
sucção para obter o máximo de resultados. Esta 
opção é ideal para oficinas, pisos industriais e outras 
superfícies onde a sujidade está acima da média.
Para aqueles que precisam de mais poder de 
limpeza, existe um peso disponível como acessório 
que pode ser colocado na plataforma de lavagem. 
Isso aumenta a pressão da escova ou do pad 
melhorando o resultado.

Estas opções tornam a lavadora Daily 55-60 
excelente para limpeza diária, limpeza pesada, 
limpeza periódica e limpeza especializada.

ARTIGO NR: 
100055

Especificações técnicas:

Opções de bateria
Carregador
Carregamento
Superfície de trabalho
Pressão do pad
Taxa de produtividade
Nível de som
Movimento
Volt/Ah
Nível de proteção
Altura do piso-tanque
Altura do piso-braço
Comprimento da máquina
Água limpa
Água suja
Largura do rodo
Potência de aspiração
Potência da escova
Potência de tração
Bomba de água
Bomba Química

75 a 110 Ah (3 a 4 horas de trabalho)
Incorporado, 10 a 15 A
5 a 7 horas
55x28cm
35 - 55kg (23-35,7 gr/cm2)
2000 a 3200 m2/h
68 dB
2400x7mm p/m
24Vdc/29A a 39A máx.
IP 54
90cm
112cm
113cm
55 litros
65 litros
80 cm
550 W (ecoboost 400 W)
450 a 650 W
Até 120 W máx.
Até 3,8 L/min máx.
Opção
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EXCENTR DAILY 35E

Vantagens da prancha de 
limpeza excêntrica 

- Resultados de limpeza altamente eficazes e potentes
- Limpeza profunda, graças a movimentos curtos, ideal
  para limpeza de juntas, pisos antiderrapantes, etc.
- Limpeza nas bordas e nos cantos com um pad 
   retangular.
- Menor impacto ambiental, operando com menos água
  e um pouco ou nenhum produto químico

Flexibilidade e 
facilidade de uso 

O cabo articulado torna o trabalho com 
o Excentr Daily 35E realmente fácil 
e ergonômico. Este cabo articulado, 
juntamente com a flexibilidade do 
bocal de sucção, garante que a 
máquina faça pequenas rotações, 
o que significa que também é 
perfeita para utilização em espaços 
pequenos. Entre elas, as 2.850 rpm e 
a alta pressão do pad de quase 30 kg 
produzem uma excelente potência de 
limpeza da Daily 35E, inigualado por 
outras lavadoras de piso compactas. 

Flexibilidade, fácil de usar e 
alimentado por bateria

O Excentr Daily 35B foi desenvolvido especial-
mente para os profissionais que esperam gran-
des resultados de uma lavadora de piso peque-
na. A bateria a torna ideal para áreas com muitos 
obstáculos, ou quando não há tomadas elétricas 
por perto. Com uma bateria, pode-se trabalhar 
intensivamente por 35 minutos. O carregamen-
to desta bateria leva 2 horas e, desse modo, é 
possível trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, com três baterias. Este cabo articula-
do, juntamente com a flexibilidade do bocal de 
sucção, garante que a máquina faça pequenas 
rotações, o que significa que também é perfei-
ta para utilização em espaços pequenos. Entre 
elas, as 2.850 rpm e a alta pressão do pad de 
quase 30 kg produzem uma excelente potência 
de limpeza da Daily 35E, inigualado por outras 
lavadoras de piso compactas. O Daily 35 B vem 
completo com bateria e carregador!

EXCENTR DAILY 35B

Vantagens da prancha de 
limpeza excêntrica 

- Resultados de limpeza altamente eficazes e potentes
- Limpeza profunda, graças a movimentos curtos, ideal
   para limpeza de juntas, pisos antiderrapantes, etc.
- Limpeza nas bordas e nos cantos com um pad retangular.
- Menor impacto ambiental, operando com menos
  água e um pouco ou nenhum produto químico

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta 
Distância entre a frente e a roda traseira 
Tanque de água limpa
Tanque de água suja
Potência de vácuo

35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
15 m (removível)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,82 kW
IPX 54
35 cm
0 - 114 cm
57 cm
7 L
9 L
450 W

Especificações Técnicas:

Bateria de íon-lítio
Carregamento
Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído
Movimento
Volt/Hz
Grau de proteção
Distância do motor ao chão
Altura - cabo na posição mais alta
Distância entre a frente e a roda traseira 
Tanque de água limpa
Tanque de água suja
Potência de vácuo

35 min. / 650 m2
2 hora (1 hora 80%)
35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
35 cm
114 cm
57 mm
7 L
9 L
450 W

EDIÇÃO 
ROSA

ARTIGO NR: 
100018

ARTIGO NR: 
100019

TRABALHA DE 
FORMA AUTÔNOMA
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EXCENTR WORKSTATION
EXCENTR MULTI 
PURPOSE HYGIENE STATIONARTIGO NR: 

100023
ARTIGO NR: 
110200

Espume, enxágue, desinfete e aspire!

Limpar, espumar, desinfetar e enxaguar paredes, pisos e instalações sanitárias nunca foi tão fácil! Com a 
Excentr Workstation trabalha-se sem esforço e sem contato com:

- grupos sanitários
- chuveiros
- abatedouros
- piscinas
- saunas
- instalações culinárias (de grande dimensão)

A Excentr Worstation vem equipada com 3 válvulas dosadoras diferentes. Isto significa que você pode alternar 
entre 3 produtos diferentes. Útil no caso de desengraxar, descalcificar e depois desinfetar, por exemplo, em 
áreas sanitárias. O tanque de água suja e a unidade de sucção embutidos garantem que você possa secar 
o ambiente como com um aspirador de água e deixar o ambiente pronto para o uso. A Excentr Workstation 
também pode ser usada como um limpador de tapetes.

Especificações Técnicas

Potência elétrica
Potência de vácu
Tanque de água limpa
Tanque de água suja
Pressão da bomba
Comprimento do cabo
Peso total
Dimensões (C / L / A)

1700 W / 230 V
25 kPa
35 L
40 L
2-14 bar
15 m
39 kg
82 / 41 / 84 cm

A estação de higiene completa

A Excentr Multi Purpose Hygiene Station é uma solução ideal para a higiene em seu escritório, loja, catering, 
escola e muitos outros objetos. Não é necessária instalação e você pode encomendá-la em sua própria cor!

Desde o surto do Coronavírus, temos visto uma saturação no mercado de colunas de desinfecção rapidamente 
desenvolvidas, muitas vezes equipadas com apenas um dispensador.

É claro que vemos o valor agregado dessas colunas, mas pensamos que isso deixa uma grande lacuna para 
a demanda real do mercado.

Aqueles que são responsáveis por facilitar a desinfecção das mãos e/ou superfícies têm muitos desafios com 
a (re)abertura segura e higiênica de escritórios, lojas, restaurantes e escolas. 

Na Excentr pensamos muito sobre como podemos ajudar nisso combinando um dosador de desinfetante, 
panos (de papel), luvas, redes para o cabelo e uma lixeira em uma unidade e com um toque estiloso.

Fornecida com:

 - Lixeira
- Dispenser de papel
- Compartimento para desinfecção das mãos e/ou
   superfícies
- Espaço para até 3 dosadores de desinfetante
- Opcional: cotovelo e/ou dosador sem contato
- Disponível em várias cores RAL
- 2 compartimentos para luvas/redes de cabelo/redes
  de tecido/ lenços umedecidos

Especificações Técnicas:

Dimensões (C / L / A)
Peso

23 / 25 / 140 cm
7 kg
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Para escadas, tampos de cozinha, 
parapeitos de janelas, etc. 

O Excentr HandHero foi desenvolvido para ser utilizado 
em escadas, tampos de cozinha, peitoris de janelas, 
etc., as possibilidades são ilimitadas. Com 2850 rpm e 
quase 20 kg de pressão, esta é uma máquina valiosa 
para muitos profissionais. A máquina é completamente 
feita de aço inoxidável e concebida de acordo com os 
princípios do Excentr: altamente robusto e de fácil 
utilização.

EXCENTR HANDHERO

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho
Pressão do pad
Ruído 
Comprimento do cabo
Movimento
Volt/Hz
kW
Grau de proteção
Distância do motor ao chão

30 cm x 20 cm
13 kg (22g/cm2)
60 dB
15 m
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,37 kW
IPX 54
31 cm

ARTIGO NR: 
100007
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Remove a família dos coronavírus com uma eficácia de 99,98%.

O Excentr Air 250 da Rensair destrói vírus e bactérias, enquanto a maioria dos purificadores de ar convencionais 
simplesmente os coleta e os aprisiona. É uma solução patenteada que utiliza a mais avançada tecnologia de purificação, 
incluindo filtros HEPA13 e luz UVC.

A composição única do Excentr Air 250 faz toda a diferença. A posição da luz UVC direcionada para a superfície do filtro 
garante a exposição constante dos contaminantes retidos. Esta exposição decompõe o DNA e o RNA e destrói todos os 
contaminantes aprisionados.

A destruição na superfície do filtro reduz a chance de contato com substâncias perigosas durante a substituição do filtro.

A capacidade do Excentr de eliminar mais de 99,97% dos vírus (incluindo o vírus corona) e bactérias no ar tem sido 
documentada por laboratórios independentes.

EXCENTR AIR 250

Especificações Técnicas:

Dimensões l / p / h
Peso
Som 
Comprimento do cabo
Volt/Hz
Manutenção
Capacidade
Filtro

42 / 42 / 80 cm
18 kg
50 - 67 dB
2 m
230 V/50Hz
A cada 9000 horas
560m³/hora (20.000ft³/hora)
Filtro HEPA13 e luz UVC 
sem ozônio

ARTIGO NR: 
100100 Como funciona o Excentr Air 250?

1. O Excentr Air 250 absorve o ar do ambiente pela parte superior, que 
passa através de um pré-filtro, capturando partículas maiores e poeira. 
O pré-filtro é fácil de remover da parte superior do Excentr Air 250 para 
limpeza e não precisa ser substituído. 

2. Um ventilador potente (até 560 m³/hora, 20.000 pés³/hora, 155 litros/
segundo) lança o ar através de um filtro HEPA 13 cilíndrico situado na 
parte inferior. O ventilador é uma parte importante do design. A alta 
qualidade do filtro HEPA cria uma pressão de ar estática extremamente 
alta no cilindro, o que torna necessário um ventilador potente. 

3. Quando as partículas entram em contato com o interior do filtro 
HEPA 13, as bactérias, vírus e outros microrganismos presentes no ar 
são impedidos. O fluxo contínuo de ar faz com que os microrganismos 
permaneçam presos na superfície do filtro, enquanto a lâmpada UVC, 
localizada no centro do cilindro, ilumina continuamente toda a superfície 
do filtro, "desinfetando" a superfície destruindo o DNA e o RNA em 
bactérias, vírus, etc. A destruição da superfície do filtro reduz o risco de 
contato com substâncias perigosas ao trocar o filtro.

4. Uma grande quantidade de ar limpo deixa o Excentr Air 250 em um 
ângulo de 360 graus.
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EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

Utilize o Excentr Splash & Dust Guard quando quiser trabalhar com muita 
água ou com pó seco. A Guarda protege-o contra salpicos de água que 
podem ocorrer. A Guarda também pode ser usada quando se quer trabalhar 
a seco para um perfeito controlo do pó. Utilizar a Guarda em combinação 
com o Vácuo de Controlo de Pó Excêntrico para trabalhar sem pó.

EXCENTR ACESSÓRIOS

Na Excentr há vários acessórios úteis disponíveis. Por exemplo, o Splash & 
Dust Guard para trabalhar sem salpicos ou pó de turbilhão, ou o XLool para 
máquinas de ligação. Abaixo estão as ferramentas mais populares:

EXCENTR SOLUTION TANK

Dosear e distribuir a sua água na perfeição através do Solution Tank de 12 
litros. Este tanque é fácil e sem ferramentas para montar na pega de uma 
máquina Excentr. Fornecido completo com mangueiras e operação manual.

EXCENTR XL TOOL

A trabalhar a 110 ou 165 cm de largura? A Ferramenta Excentr XL Tool isso 
possível! Junte mais máquinas e experimente a facilidade e rapidez com 
que limpa ou trata a sua superfície! Ideal em combinação com o Excentr 
Connector para operar duas ou mesmo três máquinas ao mesmo tempo, 
com apenas 1 cabo.

EXCENTR CONNECTOR

Utilize o Conector Excentror para operar duas ou mesmo três máquinas ao 
mesmo tempo, com apenas um cabo. Ideal em combinação com o Excentr 
XL Tool.

EXCENTR  WEIGHT

Para criar pressão extra na sua máquina Excentr, o Excentr Weight é a 
solução certa. Mais limpeza, limpeza profunda, decapagem e renovação 
em menos tempo. O aumento ou diminuição da pressão da almofada é 
feito em etapas de 24 kg (2 pesos de 12 kg por lado).

ARTIGO NR: 
206010

ARTIGO NR:
206004

ARTIGO NR:
206011

ARTIGO NR:
206012

ARTIGO NR: 
100007

EXCENTR AIR 100 ARTIGO NR: 
100105

Especificações técnicas:

Dimensões l / p / h - 40 / 20 / 60 cm
Peso - 9,7 kg
Área efetiva - MAX. 100 m2
Nível de ruído - 18dB - 55 dB
Voltagem / Consumo de energia - 220V/50Hz/90W
 
Purificação iônica negativa - 20 Milhões/cm3
Desempenho do filtro - PM 2,5 - 99,99% HEPA-H13
Vazão de ar - 388m3/h
Aprovações - CE, CB, CQC, CCC, CCC, Rohs, ERP,
                        SGS, TUV Saar

A solução definitiva para áreas de pequena e média dimensão.

O Excentr Air 100 é um purificador de ar para superfícies de até 100 m2.
Ele é equipado com um sistema de filtro inovador - incluindo um filtro HEPA H13 certificado, filtro de carvão ativo, 
filtro de catalisador frio, esterilização UV-C e purificação com íons negativos. Contaminação como partículas de pó são 
coletadas no pré-filtro que pode ser facilmente limpo. O filtro de catalisador frio e o filtro de carvão ativo absorvem 
compostos orgânicos voláteis como aldeído e benzeno e são eficazes contra odores, poeira, pólen, vírus, bactérias, fumo 
de cigarro e muito mais. Os filtros HEPA 13 certificados e o filtro antibacteriano eliminam 99,99% de todos os aerossóis, 
bactérias, pólen, alergénios, partículas em suspensão e muitas outras substâncias nocivas do ar (vírus) contaminado.

Todos os filtros, excluindo o pré-filtro de alumínio, devem ser substituídos a cada 6 meses. Todos baseados no 
uso contínuo. O ar descarregado recebe uma carga de íons carregados negativamente. Estes ajudam o corpo 
a absorver melhor o oxigênio e a produzir menos histamina. Eles reduzem as queixas de febre do feno, asma, 
alergias respiratórias, dores de cabeça e fadiga. Elas aumentam a concentração, melhoram o sistema imunológico 

do corpo e aumentam a resistência às doenças.

 1. Pré-filtro de alumínio

 2. Catalisador frio  4. Filtro antibacteriano  6. 265 nm luz UVC

3. Filtro de carvão ativo 5. Filtro HEPA 13 7. Ionização macos
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EXCENTR QUÍMICOS

EXCENTR A1

O Excentr A1 é um produto de limpeza ácido extra potente 
para remover todo o giz, cimento e filmes de concreto 
Indispensável para o profissional! Não aplique em materiais sensíveis a ácido. Respeite o 
tempo de aplicação de alguns minutos para um resultado ideal com a dosagem aconselhada 
de 10 a 20%. Quando usado puro, nunca deixe de molho por mais de 3 minutos. Este produto 
é ideal em combinação com o Método Excentr!

EXCENTR D14

Um produto de limpeza potente e altamente alcalino 
para remover sujidade gordurosa e oleosa. 
Indispensável para o profissional! Diluir com uma dose recomendada entre 10 e 20% e em casos 
extremos, aumentar a dose até obter o resultado desejado. Respeite o tempo de aplicação de alguns 
minutos para obter os melhores resultados. Este produto é ideal em combinação com o Método Excentr!

EXCENTR MARKS REMOVER

O Excentr Marks Remover tem como finalidade eliminar marcas de borracha 
no concreto/cimento, por exemplo, que são difíceis de remover
Eficaz contra faixas causadas por empilhadeiras e pneus de caminhão de alcance, adequado 
para uso em showrooms, e muito mais. Dosagem entre 10 e 20%, respeitar alguns minutos 
de tempo de aplicação para um resultado excelente. Este produto funciona perfeitamente em 
combinação com o Método Excentr + Pink pad!

EXCENTR STRIP+

O Excentr Strip+ é um decapante para trabalhos pesados, 
ideal para eliminar a acúmulo extrema de polímeros!
Por favor note que este produto só é adequado para profissionais que conhecem os riscos 
de remover quimicamente linóleo/marmoleum! Dosagem entre 10 e 30%. Teste o tempo 
de aplicação para um resultado ideal. O enxaguamento e neutralização é obrigatório. Este 
produto é ideal em combinação com o Método Excentr!

EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

A Excentr Clean Experience+ é feita para criar a 
melhor experiência de fragrância!
A sensação de fragrância aromática encantadora lembrará seu cliente de sua arte durante 
horas! Dosagem de acordo com a experiência de fragrância desejada entre 5 e 15%. Produto 
ideal em combinação com o Método Excêntrico!

EXCENTR PANOX

PANOX 300

Para todas as superfícies resistentes à água. 
Adequado para a desinfecção de todas as superfícies, equipamentos e sistemas de tubulação 
resistentes à água. À base de peróxido de hidrogênio e ácido peracético. Aplicável nos 
setores de água potável, piscinas, saúde pública, veterinário, alimentação humana e animal. 
Aprovação nos PT02, PT03 e PT04. Disponível em frasco spray de 750 ml, frasco de 1 litro, lata 
de 5 litros e lata de 10 litros.

- Certificado Kiwa-ATA K83315/02
- Ctgb Número de aprovação 14798 N
- Certificado Halal: 1051050729
- EU dossier EU UA APP No: BC-SB034343-54

PANOX 1816

Desinfetante concentrado. 
Desinfetante concentrado à base de peróxido de hidrogênio e baixo teor de ácido peracético 
com agentes umectantes especiais. Destinado à desinfecção de superfícies, equipamentos, 
utensílios, tubulações, tanques de água e salas. Aplicável no setor de água potável (controle 
de legionella), piscinas, saúde pública, veterinária, alimentos e ração animal. Autorização nos 
PT02, PT03 e PT04.

Não deixa resíduos quando usado corretamente. Automático e incolor com um ligeiro odor 
a vinagre que pode ser facilmente identificado durante o processamento. Para remoção de 
poluição orgânica (biofilme) e legionella em sistemas de água (potável) (tubulação). Testado 
em laboratório e comprovado que funciona de acordo com os mais importantes e mais altos 
padrões de eficácia contra inúmeros microrganismos.

- Certificado Kiwa-ATA K83315
- Ctgb Número de aprovação 13655 N.
- Certificado Halal: 1051050729
- EU dossier EU UA APP No: BC-SB034343-54
- Reivindicação de vírus, inclusive para o controle do Coronavírus, Covid-19

ARTIGO NR: 
110056

ARTIGO NR: 
110058

ARTIGO NR: 
110059

ARTIGO NR: 
110060

ARTIGO NR: 
110057

ARTIGO NR: 
110070 (0,75L)

ARTIGO NR: 
110067(10KG)
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LIMPEZA E LIMPEZA PROFUNDA

Limpeza com o Método Excentr

O Método Excentr eleva a limpeza de pisos a um nível 
completamente novo. A eficácia é inédita graças aos 
2.850 movimentos circulares por minuto e à pressão 
máxima do pad de 120 kg/265 lb. A máquina pode ser 
utilizada tanto para a limpeza leve como para a limpeza 
pesada.

Limpeza profunda com o 
Método Excentr

A limpeza profunda em pisos também é possível com 
o Método Excentr. Devido ao pequeno movimento da 
máquina, os pads (principalmente os pads de fibra 
e as escovas) têm a oportunidade de penetrar mais 
profundamente na superfície. A cada pequeno movimento 
da máquina, as fibras afiadas aderem à junta ou à 
estrutura, resultando numa limpeza profunda e completa.

APLICAÇÕES NO CHÃO
DECAPAGEM SUPERIOR E DECAPAGEM PROFUNDA

Decape quatro vezes mais rápido com o Método Excentr

Graças as 2850 rpm e a alta pressão de trabalho, tanto as camadas superiores como as inferiores são mais 
fáceis do que nunca. O Método Excentr permite que você decape a seco, apenas com água ou tradicionalmente 
com um decapante.

3 formas de decapagem

Há diferentes formas de decapagem de pisos. 
Na nossa opinião, o método (h)úmido é o mais 
eficiente. 

Método seco
No caso de querer decapar a seco, o deve 
fazer de forma isenta de poeiras. Portanto, 
recomendamos o Protetor Excentr contra 
Respingo & Poeira. Desta forma, opera-se 
sem respingos de água ou a formação de pó. O 
método seco pode ter muitas vantagens sobre 
o método (h)úmido em casos específicos. 
Para poder tirar o pó adequadamente, utilize 
pads com a adição de diamante ou óxido de 
alumínio.

Acúmulo extremo/acúmulo de bordas

No caso de um acúmulo extremo e/ou acúmulo de 
bordas, o piso pode primeiramente ser decapado com 
uma folha de lixa. Use 60 / 80 ou 100 grãos, dependendo 
da estrutura, para remover as primeiras camadas de 
polímero. Procure remover cerca de 80% do polímero. 
Em seguida, continue com o método descrito acima para 
evitar danificar o próprio piso com uma folha de lixa 
agressiva. Para o acúmulo de bordas você pode optar 
por cortar a folha de lixa à medida sobre o lado principal 
e a colocar sobre um pad de decapagem normal. Em 
seguida, utilize o lado principal da máquina (de lado) 
sobre a acúmulo de bordas, para que somente esta área 
seja tratada agressivamente com a folha de lixa. Preste 
muita atenção durante os processos mencionados 
acima. Se você decapar muito com estas folhas de lixa 
grossas e agressivas, a superfície pode ser danificada.
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RENOVAÇÃO, POLIMENTO E MANUTENÇÃO

Renovação, Polimento e Manutenção 
em Pedras (Naturais)

O Método Excentr é um método extremamente eficaz para 
renovar, polir e manter pisos em pedra. Pode ser usado 
para limpar qualquer tipo de piso em pedra. O método 
pode ser usado para renovar, polir e limpar todos os tipos 
de pedra calcária. Exemplos incluem o mármore, pedra 
dura chinesa, pedra azul belga e terrazzo.

Renovação

A renovação de um piso em pedra natural só é possível 
caso a pedra seja calcária. A fim de garantir que a 
superfície a ser renovada é calcária, recomendamos 
que você sempre realize um teste ácido em um lugar 
que não seja visível. Tenha sempre à sua disposição 
água limpa e um pano de microfibras seco. Depois 
aplique uma gota pura de descalcificante (PH 1 ou 
2) fora de vista. Caso o produto fique branco, passe 
o pano imediatamente e enxague com água limpa. 
Quando o produto ficar branco, você pode ter certeza 
de que a superfície é calcária e, portanto, pode ser 
renovada e polida. Se não ficar branco, você pode usar 
o Método Excentr para limpar somente a superfície.

Polimento

O último passo no processo de renovação é o 
polimento. O Método Excentr pode ser usado 
para dar à superfície um acabamento de brilho 
médio ou alto brilho.

Manutenção
Após a renovação, o piso pode ser limpo 
cotidianamente utilizando o pad que foi usado 
pela última vez durante o processo de renovação. 
Se o pad Diamond Green foi utilizada para o 
acabamento, este também deve ser utilizado 
para a limpeza diária do piso. Os pads também 
estão disponíveis no tamanho de 17 polegadas 
para uso sob uma lavadora de piso. Não é 
necessário utilizar um produto de limpeza.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Preparação de superfícies com o 
Método Excentr

Exemplos seriam lixar / decapar um piso revestido, 
remover revestimentos, ou remover resíduos de cola. 
As máquinas também são frequentemente utilizadas 
para a preparação de, por exemplo, pisos vinílicos, 
remoção de acabamentos antigos de PU, para poder 
aplicar um novo acabamento.

Pads, redes de 
lixar e lixa

Para estas aplicações usamos diamantes 
ligados, pads diamantados, pads com óxido de 
alumínio, folhas de lixa e lixa. A escolha do peso 
determina muitas vezes a rapidez e a qualidade 
do trabalho durante os preparativos. Geralmente, 
o aumento da pressão dá um resultado melhor.

Como as preparações são frequentemente 
realizadas a seco, recomendamos o uso do 
Protetor Excentr Splash & Dust Guard.

LIXAMENTO E ACABAMENTO

Lixamento e acabamento de 
um piso de madeira

O Método Excentr permite que um profissional de 
limpeza trate um piso de madeira. Graças ao equilíbrio 
perfeito e à pressão e movimento consistentes, o 
risco de danos ou de o método não ser executado 
corretamente é consideravelmente reduzido. As 
máquinas Excentr podem ser usadas para limpar, 
lixar e dar acabamento ao piso de madeira.

Limpeza

Em geral, o Método Excentr funciona com uma menor 
quantidade de água. Esta é certamente uma grande 
vantagem em pisos de madeira, pois são muitas vezes 
sensíveis à umidade. Dependendo do grau de sujidade, 
o piso pode ser limpado com os pads Excentr Soft Micro 
e Hard Micro. Umedeça o pad até que esteja molhado. 
Depois o utilize em cerca de 40 m2 e vire o pad. Os pads 
podem então ser lavados sem amaciador de roupa.

Lixamento e acabamento

Lixar um piso de madeira é considerado um 
trabalho altamente especializado. As máquinas 
Excentr, no entanto, tornam esta especialidade 
muito mais acessível. Devido à estabilidade em 
movimento, pressão e desempenho, é bastante 
fácil lixar um piso de madeira. Depois de lixar, 
é possível utilizar a máquina para distribuir e 
espalhar diferentes óleos e ceras. Uma grande 
vantagem é que o curto movimento da máquina 
reduz o risco de respingos do produto, de modo 
que pouco ou nenhum respingo ocorra. Também 
é possível utilizar os pads Diamond para 
densificar mecanicamente a madeira.
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EXCENTR DIAMOND SYSTEM

Renovação, polimento, lixamento, decapagem e preparação sem produtos químicos

O Excentr Diamond System é um novo conceito, que consiste em pads, folhas e tiras (tiras de diamante com 
ligas metálicas). As partes ativas dos pads, folhas e tiras do Excentr Diamond System garantem um efeito 
contínuo, um alto desempenho e uma longa vida útil. O Excentr Diamond System permite renovar, polir, lixar, 
desbastar e preparar superfícies. O polimento pode alcançar um alto brilho com este sistema. Normalmente, 
o uso de produtos químicos não é necessário. Isto torna o Excentr Diamond System muito sustentável.

Vantagens EDS:
- Mais potência mecânica (pads finos de
   transmissão direta de energia)
- Renovar sem enrugar o piso
- Livre de químicos (operando somente com
   água)
- Passos simples e claros
- Baixa probabilidade de erros metódicos
- Econômico em uso

EDS – Excentr Diamond System

Com os pads EDS, pode-se limpar, manter, renovar e dar acabamento (polido) ao piso. A renovação em 
pedra natural pode ser feita por um método mais tradicional, em 3 etapas. Mas os pads também se prestam 
perfeitamente para fazer combinações com as Tiras Metálicas EDS. Mas os pads também são excelentes para 
fazer combinações entre múltiplas etapas ou até mesmo diamantes colados com resina. Assim que você 
usar pads, diamantes ligados por resina ou diamantes ligados por metal, sempre aconselhamos pressionar 
a superfície pelo menos 4 vezes (2x para frente e para trás). Além disso, aconselhamos trabalhar de forma 
cruzada (1 x norte/sul, 1 x leste/oeste).  Use sempre muita água, e aspire sempre que mudar de pad, disco 
ou tira. Para obter bons resultados, sempre são necessárias várias etapas. O acompanhamento máximo por 
etapa é o dobro da etapa utilizada. Portanto, ao começar com 400 grãos, o próximo passo é de no máximo 800 
grãos e assim por diante. A única exceção é o passo entre 3000 e 8000, que pode ser usado consecutivamente.  

Dica: Deseja passar de um material de ligação de resina/metal a um pad para acabamento? Use então o grão 
utilizado pela última vez para entrar com o pad. Resumindo, ao finalizar com 800 grãos de ligação de resina, 
utilize então o pad de 800 grãos como próximo passo.

EDS Pads

Os pads EDS são as ferramentas mais utilizadas neste sistema. Os pads estão disponíveis para todas as 
máquinas Excentr e em diferentes tamanhos e grossura de grãos.

100 grãos
200 grãos
400 grãos

800 grãos
1500 grãos            
3000 grãos

8000 grãos

Estas são as etapas de decapagem. Escolha os grãos de 100, 200 e/ou 400 somente para 
estragos mais graves. Quanto mais grosso for o grão, mais a superfície apresentará a 
aparência de casca de laranja.

Estas 3 etapas básicas são capazes de restaurar uma superfície ligeiramente 
danificada, proporcionando um acabamento de brilho sedoso.

Esta etapa é usada depois do 3000 caso deseje obter mais brilho. Este pad pode ser utilizado 
para passar na superfície quantas vezes quiser. Quanto mais passagens, mais brilho.

Ligação de resina EDS

Para o profissional que tem experiência no trabalho 
com pedras naturais, também temos disponível um 
pad de resina com ligação de diamante para nosso 
Excentr 43. Estes abrasivos são mais agressivos (a 
partir de 50 grãos) e como eles decapam retirando 
consideravelmente mais matéria da superfície, 
temos condições de reparar danos mais graves.

Ligação metálica EDS

As tiras metálicas EDS são destinadas ao usuário 
avançado. Elas são mais agressivas na área de 
aplicação para lixamento e preparação de vários 
pisos. As tiras metálicas EDS são normalmente 
utilizadas quando há riscos mais profundos, 
manchas ácidas e/ou outros tipos de danos 
mais graves na superfície. Estas tiras são mais 
agressivas e funcionam mais profundamente 
que os pads EDS. Recomendamos estas tiras 
principalmente para remover resíduos de 
adesivos, remover ou decapar revestimentos e 
preparar pisos de concreto. As possibilidades são 
muito amplas e, portanto, o nível de conhecimento 
é necessário.
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APLICAÇÕES PAD

EXCENTR Fiber Pad

O Excentr Fiber Pad é uma almofada de fibra dura especialmente desenvolvida para 
limpeza profunda em superfícies irregulares, pisos texturizados, pisos antiderrapantes 
de segurança, juntas, etc.  Esta fibra, em combinação com o método Excentr, garante 
uma limpeza profunda excepcional e resultados surpreendentes. Muitas vezes o uso de 
produtos químicos é desnecessário, mas use muita água!

EXCENTR Pink Pad

O Pink pad é ideal para limpar e esfregar pisos planos e uniformes. A almofada tem 
um efeito de limpeza muito bom e, apesar de seu poder de limpeza, não é muito afiada 
para superfícies sensíveis. A almofada pode ser usada somente com água, ou em 
combinação com um agente de limpeza.

EXCENTR Magic Pad

A almofada mágica Excentr Magic Pad é uma almofada de melamina que é muito adequada para a 
limpeza completa de muitos tipos de pisos. A almofada funciona muito bem como um solucionador 
de problemas e, devido à sua estrutura esponjosa, tem o poder de remover a sujeira de superfícies 
microporosas. Use sempre estas almofadas molhadas. Não adequado para pisos envernizados. 
Sempre teste este bloco em um canto para verificar seu funcionamento e evitar danos.

EXCENTR Strip Alu Pad

A Almofada de Strip Alu é a solução para profissionais que querem se despir mais 
rápido e melhor no linóleo. Os milhares de partículas afiadas de óxido de alumínio 
moem o polímero do linóleo de forma controlada e sem danos (se usado corretamente). 
A almofada pode ser usada seca ou com água. O uso de stripper não é necessário.

EXCENTR Hard Micro Pad

O Hard Micro Pad é uma almofada de microfibra muito eficaz com tiras de esfoliação. As 
tiras pretas esfregam a superfície enquanto as tiras brancas de microfibra absorvem 
a sujeira. Assim, você pode esfregar e absorver a sujeira em uma única operação. Em 
combinação com o Excentr 43, esta almofada também é muito adequada para tapetes. 

EXCENTR Soft Micro Pad

O Soft Micro Pad é uma almofada de microfibra macia que pode ser usada em dois 
lados. A almofada tem uma alta capacidade de absorção, e é muito adequada para 
superfícies delicadas. Ideal para remover a acumulação de resíduos e em combinação 
com o Excentr 43 esta almofada também é muito adequada para tapetes.
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EXCENTR Extreme Pad

A almofada Excentr Extreme é feita para os trabalhos de decapagem, limpeza e 
preparação mais difíceis. A fibra dura aberta garante uma drenagem perfeita da 
sujeira, mantendo sua almofada limpa e afiada. Como não foram adicionadas partículas 
especiais, como diamantes, a combinação com um agente de limpeza é recomendada.

EXCENTR Sanding Nets

As redes de moagem podem ser usadas como um solucionador de problemas com, 
por exemplo, várias camadas de polímero em pisos de linóleo e marmoleum, as redes 
de moagem são freqüentemente usadas para remover a formação de bordas sem 
química. Atenção, isto pode causar danos em caso de uso inadequado.

EXCENTR Twister Pads

As almofadas Twister foram desenvolvidas para renovar pisos (muitas vezes calcários 
de pedra natural). Graças aos milhares de diamantes espalhados pela almofada, você 
tritura, compacta e pole pisos sem adicionar produtos químicos, você só usa água.

EXCENTR EDS Pads

Com o EDS (Excentr Diamond System) é possível moer e polir facilmente pedras 
naturais calcíferas. As almofadas finas garantem uma transferência muito direta de 
energia e criam menos casca de laranja do que as tradicionais almofadas de diamante. 
Você pode encontrar mais informações sobre isto na página 27.

EXCENTR Sia Sandpaper

Papel lixa da mais alta qualidade e desenvolvido principalmente para lixar madeira.  
Disponível em vários grãos, de muito grosseiro a muito fino. Você encontrará mais 
informações sobre isto na página 28.

EXCENTR Red Pad

A tradicional almofada vermelha para esfregar ou polir pisos para o Excentr 55-35. Esta 
almofada tem um poder de limpeza leve e é segura para qualquer superfície.

= Recomendado = Possibilidade= Contate o Excentr
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TIPOS DE PISO

AZULEJOS DE CERÂMICA

Nem sempre é fácil limpar azulejos cerâmicos. A 
estrutura frequentemente microporosa faz a sujidade 
se aderir obstinadamente à superfície e mesmo um 
pouco entre os azulejos. Recomendamos a utilização 
apenas de água limpa nos azulejos cerâmicos, 
evitando produtos de limpeza.

Excentr Magic Pad para zona de tráfego intenso

Escolha o pad cor-de-rosa em caso de sujidade leve. 
Para sujidade mais pesada em azulejos de cerâmica, 
recomendamos o Excentr Magic pad. Use agentes de 
limpeza somente quando houver muito cal ou graxa.

Conselho de utilização: Tem azulejos de cerâmica em 
uma zona de tráfego intenso? Utilize o Excentr Magic 
pad periodicamente, e faça a manutenção diária/
semanal do piso com o pad cor-de-rosa!

PISOS ANTIDERRAPANTES E DE SEGURANÇA

A limpeza profunda em pisos também é possível com o 
Método Excentr. Devido ao pequeno movimento da máquina, 
os pads (principalmente os pads de fibra e as escovas) têm a 
oportunidade de penetrar mais profundamente na superfície.

A cada pequeno movimento da máquina, as fibras afiadas 
aderem à junta ou à estrutura, resultando numa limpeza 
profunda e completa. Os resíduos são muitas vezes o 
problema com pisos estruturados, por isso aconselhamos 
sempre que primeiro tente utilizar apenas água. No caso de 
haver muito cal nos azulejos, pode optar pelo uso do Excentr 
A1 (produto de limpeza).

Problemas de limpeza

Os problemas de limpeza em pisos antiderrapantes 
são encontrados com frequência:  Áreas sanitárias, 
Cozinhas, Piscinas, Entradas e Camarins. Em 95% dos 
casos recomendamos o Excentr Fiber pad para pisos 
estruturados, ele também limpa as juntas!

PISOS VINÍLICOS

O PVC é um acabamento emergente. Basicamente, 
só podemos limpar pisos vinílicos e limpá-los 
profundamente. Decidir o que fazer é simples: se o 
piso é plano, escolha o pad cor-de-rosa para a limpeza. 
Se o piso vinílico tiver estrutura, limpe-o com um Fiber 
pad! O uso de química não é necessário neste método. 
Use uma quantidade normal de água, o piso não deve 
ser submerso!

Como geralmente o piso vinílico é acabado com uma 
camada de PU, a intenção não é decapar e polimerizar 
estes pisos. Se o acabamento em PU estiver arranhado, 
há maneiras de repará-lo. Esta renovação de pisos 
vinílicos se reduz a arranhar no acabamento de PU 
existente, e a reaplicá-lo.

PISOS (D)ESPORTIVOS

Manter e limpar pisos (d)esportivos nem sempre 
é fácil. A alta frequência de uso e as atividades 
acessórias às quais o piso (d)esportivo está exposto 
tornam a estabilidade em segurança, rugosidade e 
aparência uma tarefa difícil. Para a limpeza dos pisos 
(d)esportivos, recomendamos um plano de limpeza 
e manutenção que consiste em 2 etapas de trabalho: 
limpeza diária/semanal com o pad Excentr cor-de-
rosa, e limpeza periódica com o Excentr Magic pad.

Excentr Magic Pad para zona de tráfego intenso

Na descrição acima falamos sobre limpeza de pisos (d)
esportivos feitos de plástico/borracha. A manutenção 
e limpeza de pisos (d)esportivos de madeira também 
é possível com o Método Excentr. Obtemos muito 
bons resultados com a remoção de resina, etc. de 
pisos (d)esportivos de madeira. Peça um conselho 
personalizado (gratuito e sem compromisso).
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PISOS EMBORRACHADOS

A limpeza, limpeza profunda ou reparação de um piso 
emborrachado começa com a determinação do tipo de 
piso emborrachado com o qual você está lidando. O seu 
piso está nivelado? Nesse caso, escolha o pad cor-de-rosa 
para a limpeza. O seu piso de borracha tem estrutura? 
Assim como a estrutura de um piso emborrachado 
antiderrapante? Então limpe-o com um pad de fibra! O 
uso de química não é necessário neste método.

Reparação de piso emborrachado

Tendo dificuldade ao limpar um piso emborrachado? Com 
certeza está na hora de repará-lo. A renovação de um piso 
emborrachado só é possível em pisos emborrachados 
não estruturados e uniformes. A renovação de um piso 
emborrachado pode ser feita em 3 passos, sem produtos 
químicos, apenas com água e com os pads indicados. Aqui 
temos uma seleção de pads EDS. Os pads necessários são 
EDS azul, EDS amarelo e EDS verde. Consulte-nos para 
obter conselhos sobre como reparar pisos emborrachados!

PEDRAS NATURAIS

O Método Excentr é um método extremamente 
eficaz para renovar, polir e manter pisos em 
pedra. Pode ser usado para limpar qualquer 
tipo de piso em pedra. O método pode ser 
usado para renovar, polir e limpar todos os 
tipos em pedra calcária. Exemplos incluem 
diferentes tipos de mármore, pedra azul belga 
e terrazzo.

Limpeza

O piso em pedra natural pode ser limpo com 
segurança com o Método Excentr. Graças ao 
movimento eficaz, só se utiliza água e nenhum 
agente de limpeza perigoso.

Polimento

O último passo no processo de renovação é o polimento. 
O Método Excentr pode ser usado para dar à superfície 
um acabamento de brilho médio ou alto.

Manutenção

Após a renovação, o piso pode ser limpo cotidianamente 
utilizando o pad que foi usado pela última vez durante 
o processo de renovação. Se o pad Diamond Green 
foi utilizado para o acabamento, este também deve 
ser utilizado para a limpeza diária do piso. Os pads 
também estão disponíveis no tamanho de 17 polegadas 
para uso sob uma lavadora de piso. Não é necessário 
utilizar um produto de limpeza.

Renovação

A renovação de um piso em pedra natural só é possível se a pedra for calcária. A fim de garantir que a 
superfície a ser renovada é calcária, recomendamos que você sempre realize um teste ácido em um lugar 
que não seja visível. Mantenha à mão água limpa e um pano de microfibras seco. Depois aplique uma gota 
pura de descalcificante (PH1 ou 2) fora de vista. Se o produto ficar branco, limpe-o imediatamente e enxágue-o 
com água limpa. Assegure-se de que a superfície é calcária e, portanto, pode ser renovada e polida sempre 
que o produto ficar branco. Se não ficar branco, pode-se usar o Método Excentr para limpar só a superfície.

CONCRETO & CONCRETO REVESTIDO

Tendo dificuldade em limpar concreto/cimento? Ou a 
remoção de rastros de rodas de empilhadeiras de um 
piso revestido? Excentr tem a resposta para muitas 
destas aplicações pesadas. Devido a uma alta força 
mecânica nas máquinas, e muita pressão sobre o pad 
ou escova, a nossa equipe se empenha para alcançar 
um resultado máximo.

Nossa linha química também suporta casos 
problemáticos que encontramos frequentemente como 
marcas de pneus em concreto/cimento, manchas de 
graxa e óleo, etc. Também temos a possibilidade de 
lixar e polir concreto/cimento e revestimentos com 
o nosso sistema. Com este sistema, preparamos a 
superfície para um possível acabamento posterior, 
revestimento/pintura.

Problemas específicos do concreto

Para muitos outros problemas específicos do concreto/
cimento, tais como a remoção de revestimentos, a 
remoção de resíduos de adesivos do concreto/cimento, 
etc., aconselhamos que entre em contato conosco. 
Estes casos são muitas vezes tão específicos que 
é necessário um aconselhamento à medida. Este é 
sempre gratuito e sem compromisso.
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PISOS DE MADEIRA

O Método Excentr torna o trabalho em um piso de 
madeira acessível a qualquer profissional de limpeza. 
Devido ao perfeito equilíbrio, pressão constante e 
movimento, o risco de danos e erros de método 
é consideravelmente reduzido. Com as máquinas 
Excentr você pode limpar, lixar e terminar pisos 
de madeira. Use sempre o Vácuo de Controle de Pó 
Excêntrico junto com o Excentr Splash e o Protetor de 
Pó para trabalhos com pouco pó.

Limpeza

Em geral, o Método Excentr funciona com uma menor 
quantidade de água. Esta é certamente uma grande 
vantagem em pisos de madeira, pois são muitas vezes 
sensíveis à (h)umidade. Dependendo do grau de sujidade, 
o piso pode ser limpado com os Excentr Soft Micro e Hard 
Micro pads. É aconselhado (h)umedecer o pad até que esteja 
molhado. Depois o utilize em cerca de 40 m2 e vire o pad. 
Os pads podem então ser lavados sem amaciador de roupa.

Lixamento

Lixar um piso de madeira é considerado 
um trabalho altamente especializado. As 
máquinas Excentr, no entanto, tornam esta 
especialidade muito mais acessível. Devido 
à estabilidade em movimento, pressão e 
desempenho, é bastante fácil lixar um piso 
de madeira.

Acabamento

Depois de lixar, é possível utilizar a máquina para 
distribuir e espalhar diferentes óleos e ceras. Uma 
grande vantagem é que o curto movimento da 
máquina reduz o risco de respingos do produto, de 
modo que pouco ou nenhum respingo ocorra. Também 
é possível utilizar os Diamond pad para densificar 
mecanicamente a madeira.

PISOS DE LINÓLEO E DE MARMOLEUM

O linóleo é um piso comum. Além disso, é um piso que 
oferece muitas possibilidades para o Método Excentr. O 
piso de linóleo pode ser limpado adequadamente com 
as máquinas Excentr. Escolha um pad cor-de-rosa em 
combinação com água!

A aplicação mais comum em linóleo e marmoleum é a 
remoção de velhas camadas de polímero/cera!

Decapagem superior e decapagem profunda

Graças as 2850 rpm e a alta pressão de trabalho, tanto 
as camadas superiores como as inferiores são mais 
fáceis do que nunca. O Método Excentr permite que você 
decape a seco, apenas com água ou tradicionalmente 
com um decapante.

Decapagem (h)úmida

Na nossa opinião, o método (h)úmido é o mais eficiente. Com este método você decapa com uma quantidade 
mínima de água e sem a adição de um decapante. As vantagens são muitas: Sem necessidade de decapante 
caro, sem risco de queimar / descolorir a superfície, sem neutralização, sem piso escorregadio, etc. Pode-
se optar por aplicar primeiro água à superfície, mas também se pode aplicar água diretamente à superfície 
a partir do tanque de solução Excentr. Este método apresenta muitas vantagens em relação à decapagem a 
seco. O pad escoa por si mesmo e, portanto, permanece mais constantemente afiado, a cera removida flutua 
e é, enquanto o piso permanecer (h)úmido, fácil de remover com um aspirador de água. Para poder decapar 
sem um decapante, utilize pads com a adição de diamantes ou óxido de alumínio.

Método seco

No caso de querer decapar a seco, o deve fazer de 
forma isenta de poeiras. Portanto, recomendamos 
o uso do Protetor Excentr contra Respingo & Poeira. 
Desta forma, opera-se sem a formação de pó e 
também recolhe cerca de 50% do pó do piso. O método 
seco pode ter muitas vantagens sobre o método 
(h)úmido em casos específicos. Para poder tirar o 
pó adequadamente, utilize pads com a adição de 
diamantes ou óxido de alumínio.

Decapagem tradicional

A terceira opção é a forma mais tradicional. 
Trabalha-se aqui com uma solução de água 
e um decapante. Neste método, a solução é 
aplicada no piso, permitindo que a solução 
surta efeito e, logo em seguida, é decapada 
com um pad tradicional dura sobre a 
superfície. A vantagem deste método reside 
principalmente na velocidade, na facilidade 
de utilização e na forma da máquina.

Acúmulo extremo/acúmulo de bordas

No caso de um acúmulo extremo e/ou acúmulo de bordas, o piso pode primeiramente ser decapado com 
uma folha de lixa. Use 60 / 80 ou 100 grãos, dependendo da estrutura, para remover as primeiras camadas de 
polímero. Tente remover cerca de 80% do polímero. Em seguida, continue com o método descrito acima para 
evitar danificar o próprio piso com uma folha de lixa agressiva. Para o acúmulo de bordas você pode optar 
por cortar a lixa de rede à medida sobre o lado principal e a colocar sobre um pad de decapagem normal. Em 
seguida, utilize o lado principal da máquina (de lado) sobre o acúmulo de bordas, para que somente esta área 
seja tratada agressivamente com a folha de lixa. Preste muita atenção durante os processos mencionados 
acima. Se você decapar muito com estas folhas de lixa grossas e agressivas, a superfície pode ser danificada.
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SETORES

Melhores resultados em menos tempo com o Método Excentr 

Hoje em dia, as empresas de limpeza enfrentam diversos desafios. A demanda por limpeza sem agentes 
de limpeza, fazendo mais em menos tempo, mantendo acabamentos cada vez mais sofisticados nos pisos e 
trabalhando com o pessoal em constante mudança. Estes desafios têm sido a base para o desenvolvimento 
do Método Excentr. O método é baseado em conceitos simples que podem ser usados por todos, incluindo 
pessoas sem experiência em manutenção de pisos. Baseado na limpeza ou processamento do piso sem 
agentes de limpeza, e sempre com o objetivo de obter um ganho significativo de tempo e qualidade em 
comparação com o princípio de limpeza tradicional (máquinas de disco único). Além disso, as máquinas 
Excentr são retangulares. Devido a esta forma, é possível limpar sem esforço nas bordas, sem esquecer os 
cantos! Resumindo, nos referimos a uma manutenção de pisos de forma simples e ecológica, com melhores 
resultados e em menos tempo!

Implementação do Método Excentr em empresas de limpeza 

Limpeza de pisos antiderrapantes e de segurança
Graças aos pads especiais, uma limpeza profunda é garantida. Desta forma, você não só limpa a parte superior, 
mas toda a estrutura, incluindo as juntas. Graças ao movimento eficaz, pode-se limpar o piso antiderrapante 
sem produtos de limpeza! Ideal para uso em cozinhas, instalações sanitárias, entradas, etc.

Limpeza de pisos encardidos
Por exemplo, em ambientes industriais ou garagens. Sujeira gordurosa em pisos de concreto/cimento, faixas 
escuras em concreto revestido: todos estes problemas podem ser resolvidos com o Método Excentr!

Decapagem do linóleo
Tanto a decapagem profunda como a superior do linóleo/marmoleum é muito simples com o Método Excentr. 
Decapar sem decapante (sem o uso de química) seria o procedimento aconselhado, pois recomendamos a 
utilização das máquinas Excentr em combinação com os nossos Strip Alu pads. Estes pads contêm partículas 
de alumínio que simplesmente, de forma mecânica, removem as camadas de cera. A decapagem do piso 
pode ser feita com o nosso método tanto seco quanto (h)úmido.

Limpeza, polimento ou renovação de pisos em pedra natural
Simples e sem química. Ao utilizar os pads EDS (Excentr Diamond System) pode-se tratar a pedra natural em 
várias etapas. É possivel facilmente limpar, polir ou renovar pisos em pedra natural, como mármore e pedra 
azul belga.

EMPRESAS DE LIMPEZA

INSTALAÇÕES (D)ESPORTIVAS E PISCINAS

Excentr em instalações (d)esportivas e piscinas 

Você administra uma instalação (d)esportiva ou uma piscina? Especialmente para as suas necessidades 
específicas, desenvolvemos alguns conceitos para facilitar a manutenção do piso. Azulejos antiderrapantes, 
pisos de segurança (moldados), azulejos com muitas juntas, todos eles não são fáceis de limpar devido à sua 
estrutura. Sem dúvida, você os encontrará em suas instalações sanitárias, chuveiros ou ao redor de piscinas. 
A estrutura em combinação com cal, óleos de pele, shampoo e resíduos de sabão dificulta manter estes pisos 
em boas condições. As máquinas Excentr funcionam de forma distinta das máquinas de limpeza tradicionais, 
o que as torna muito adequadas para utilização em seu ambiente específico.

Simples e rápido 

Combinando os pads especiais de limpeza profunda com o Método Excentr que limpa a 2850 rpm, qualquer 
estrutura e juntas podem ser limpadas em muitos casos sem esforços. Como as máquinas são retangulares, 
também é possível limpar nas bordas, sem esquecer os cantos!

Ao contrário das máquinas de limpeza tradicionais, uma grande vantagem é que todos podem operar nossas 
máquinas, sem necessidade de treinamento ou técnica! A sua equipe passará a trabalhar de forma descontraída 
e ergonômica.

Frequentemente, os próprios pisos (d)esportivos também servem como superfícies onde se pode obter ganhos. 
A rugosidade muitas vezes não se encontra totalmente adequada, devido a acúmulo de todo o tipo de sujidade. 
Mesmo com o uso diário de uma lavadora/secadora tradicional, uma camada vai se acumulando lentamente. A 
fim de manter um piso (d)esportivo seguro e em bom estado, foi desenvolvido um conceito especial que dá ao 
piso o aspecto e as propriedades desejadas.

A limpeza de pisos (d)esportivos com o Método Excentr é fácil e rápida! Caso tenha mais tipos de pisos em seu(s) 
estabelecimento(s), dê uma olhada em nossa página de aplicações. As máquinas Excentr estão disponíveis em 
diferentes tamanhos, de espaços pequenos (por exemplo, para sanitários ou chuveiros) a grandes superfícies!

SERVIÇOS DE SAÚDE

O Método Excentr nos serviços de saúde 

Bent u facilitair manager van een zorginstelling of ziekenhuis? Speciaal voor uw specifieke uitdagingen 
hebben wij enkele concepten ontwikkeld!In een omgeving waar een veilige vloer wellicht belangrijker is dan 
gemiddeld wordt zeker in de natte en semi natte ruimte vaak gekozen voor veiligheidsvloeren. Antisliptegels, 
(gegoten) veiligheidsvloeren, tegels met structuur en veel voegen, stuk voor stuk vloeren die veilig zijn, maar 
door hun structuur niet eenvoudig te reinigen. Sem dúvida, você os encontrará em suas instalações sanitárias. 
A estrutura em combinação com cal, óleos de pele, shampoo e resíduos de sabão dificulta a manutenção 
destes pisos em boas condições. As máquinas excêntricas funcionam de maneira diferente das máquinas de 
limpeza tradicionais, o que as torna muito adequadas para o uso em seu ambiente específico.

Trabalho descontraído e ergonômico 

Combinando os pads especiais de limpeza profunda com o Método Excentr que limpa a 2850 rpm, qualquer 
estrutura e juntas podem ser limpadas em muitos casos sem esforços. Como as máquinas são retangulares, 
também é possível limpar nas bordas, sem esquecer os cantos! Ao contrário das máquinas de limpeza 
tradicionais, uma grande vantagem é que todos podem operar nossas máquinas, sem necessidade de 
treinamento ou técnica! A sua equipe passará a trabalhar de forma descontraída e ergonômica. Também 
foram considerados outros tipos de piso como PVC, linóleo, azulejos cerâmicos e pedra natural. Leia mais 
sobre isto na nossa página de aplicações. Os simples métodos de limpeza e manutenção foram desenvolvidos 
de tal forma para que um resultado profissional não dependa somente de um pessoal de limpeza profissional. 
Algo que é muito adequado especialmente no setor de serviços de saúde, onde muitas vezes o pessoal de 
saúde é parcialmente alocado para determinadas tarefas. O nosso sistema se baseia no uso de água limpa, 
sem produtos químicos (de limpeza). Disponível em diferentes tamanhos, para espaços pequenos (instalações 
sanitárias/chuveiro) a grandes superfícies!
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Uma máquina para todos os pisos de hotel 
São poucos os estabelecimentos onde a diversidade de pisos é tão grande como em hotéis. Tapetes, pisos 
em pedra natural, pisos vinílicos, pisos antiderrapantes, pisos de segurança/pisos moldados em cozinhas e 
assim por diante. Esta diversidade obriga o gerente da instalação a pensar cuidadosamente sobre o tipo de 
máquina que vai utilizar. Imagine apenas precisar de uma máquina para todas as aplicações de manutenção! 
A Excentr encarou este desafio com sucesso. A Excentr desenvolveu uma máquina que é capaz de limpar 
tapetes, assim como pisos duros. Uma máquina que garante uma limpeza profunda e pode ser utilizada para 
polir os pisos em pedra natural.

Hotéis

Limpeza sem produto de limpezal 
Todo o conceito é baseado no uso de água e pads especiais. Não é mais necessário usar quaisquer agentes 
de limpeza para limpar os pisos duros e macios. O movimento da máquina é diferente do das máquinas de 
limpeza tradicionais, o que melhora a qualidade e torna possível trabalhar muito mais rápido!

A limpeza de tapetes com o Método Excentr é rápida, profunda (completa), simples, e após cerca de 15 
minutos o seu piso estará novamente seco! Durante e imediatamente após a limpeza, pode-se pisar no tapete, 
permitindo assim a utilização deste sistema durante o horário normal de trabalho!

Existem várias opções para pisos duros, tais como limpeza, polimento, limpeza profunda, lixamento, etc. As 
máquinas em si são leves de usar e podem ser operadas por pessoas que não têm experiência em limpeza 
profissional. Disponíveis em diferentes tamanhos, desde pequenos espaços (instalações sanitárias/chuveiro) 
a grandes áreas!

EXCENTR

Excentr é um jovem fabricante holandês de máquinas 
de limpeza inovadoras. Desde o início de 2015, temos 
atuado mundialmente e divulgamos a profissionais, 
principalmente na área de limpeza, o "Método Excentr". 
Nós desenvolvemos máquinas com as seguintes pontas 
de lança: durabilidade, robustez e eficácia. Por isso que 
as peças das máquinas são da mais alta qualidade. 
É também por este motivo que as nossas máquinas 
são quase inteiramente fabricadas em aço inoxidável. 
Fabricamos as nossas máquinas com o maior cuidado 
e estamos convencidos da sua confiabilidade. Todas as 
nossas máquinas têm uma garantia mínima de 12 meses 
e têm até mesmo uma garantia VITALÍCIA, se for objeto de 
um contrato de serviço

As origens do Excentr são de Niek Besuijen e Rinaldo 
Meeuwse. Dentro da Excentr, Rinaldo é responsável pelo 
desenvolvimento e produção das máquinas Excentr. Niek 
se encarrega das atividades comerciais. A Excentr produz 
as máquinas e acessórios Excentr em Heinkenszand, 
Holanda.

SOBRE NÓS
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MARK PRINSEN

No final de 2019, Rinaldo e Niek bateram à minha porta porque estavam procurando alguém com 
experiência administrativa e logística no novo estabelecimento em Breda. Nós três chegamos uma 
decisão imediata. Para mim, este era o desafio que eu estava procurando, formar parte de uma 
equipe jovem em uma empresa inovadora. 

NIEK BESUIJEN

No final de 2014, a aventura Excentr começou com um esboço de uma máquina e um plano. Um 
plano para construir uma marca e desenvolver uma metodologia que mudaria a nossa maneira de 
trabalhar. Tenho orgulho do que alcançamos como equipe. E ao fazer isso, eu olho positivamente e 
com grande ambição para o futuro!

RINALDO MEEUWSE

Em 2014 iniciamos os planos da Excentr porque junto com Niek eu vi o potencial e o conceito das 
máquinas. Isso já faz mais de 5 anos e estou orgulhoso do que alcançamos até agora. Com a Excentr 
eu gostaria de me tornar um atuante destacado no mercado de limpeza no qual o desenvolvimento 
e produção de máquinas é o número um para mim.

RICHARD BEZOOIJEN

Desde o início de 2017 faço parte desta grande empresa. As demonstrações de produtos, os treinos, 
aconselhamento e feiras no país e no exterior para uma empresa em expansão, dinâmica e acima 
de tudo progressista podem ser resumidos em uma palavra: maravilhoso!

WOUTER JOOSSE

Em março de 2018 comecei como especialista do Método Excentr. É ótimo fazer parte desta 
organização jovem e em crescimento. Aconselhar, instruir, demonstrar e apresentar me dá muita 
energia e me faz olhar para o futuro com muito prazer!

NIKLAS JENSEN

Desde 2012, trabalhei com máquinas orbitais. No dia em que obtive meu primeiro Excentr 30-20+, 
eu sabia que havia encontrado algo especial. No momento trabalho em tempo integral com o Método 
Excentr e apresento os países escandinavos à Excentr. Adoro a rapidez com que você pode obter 
grandes resultados, mesmo durante tarefas pesadas nas quais os métodos tradicionais falhariam!

MICHAEL BORGERT

Todos os dias informo as empresas de comércio atacadista e de limpeza sobre o Método Excentr. 
Para isso eu sempre busco o "efeito uau", que pode ser alcançado com as máquinas Excentr. É ótimo 
trabalhar em uma equipe jovem e dinâmica todos os dias!

JOS VAN DEN BERG

Em 5 de dezembro de 2017 vim tomar minha primeira xícara de café no estabelecimento da Excentr. 
Agora, alguns anos depois, trabalho aqui. Ainda com muito prazer. Gostaria de me tornar capataz 
com o tempo e considero muito gratificante continuar construindo protótipos no futuro.

BART VERBURG

Um amigo me recomendou a Excentr há 6 meses atrás como mecânico/assistente de produção 
e foi assim que eu comecei aqui, Gosto muito de ver os resultados das máquinas que fabricamos 
nós mesmos. Além disso, eu gostaria de estar à frente do departamento de produção onde agora 
trabalho como mecânico.

NABIL EZZEDDINE

Quando comecei uma empresa há 3 anos, eu queria mudar a maneira como as pessoas pensam 
sobre limpeza. A transição da MedTech para a indústria de limpeza não foi emocionante até que eu 
testei um Excentr pela primeira vez. A potência, o design e a qualidade das máquinas imediatamente 
o fazem explodir. e a energia positiva contagiosa da equipe! Tenho agora a missão, cheia de boas 
intenções, de introduzir o Excentr na França... Allez Les Bleus!

RENE DE JAGER

Desde meus tempos de escola sempre trabalhei em engenharia mecânica para a indústria 
alimentícia. O Rinaldo me pediu para desenvolver uma máquina para a Excentr e torná-la adequada 
para a produção. Quando ele me pediu para fazer parte da Excentr, não hesitei por um momento. 
Considero o desenvolvimento e concepção as melhores partes do meu trabalho.

BEER

Senti-me imediatamente bem na primeira vez que entrei na sede do Excentr HQ em Breda. A partir 
desse momento, participei de todos os cursos e demonstrações dados por Richard e Wouter. Cada dia 
de escritório é completo com doces, biscoitos e muitas outras guloseimas. Agora, alguns anos depois, 
eles me deram o apelido de "cão de escritório" e eu me tornei um embaixador do método Excentr.

DESAN HUISMAN

3 anos atrás eu filmei o casamento de Niek e por causa disso eu topei trabalhar na Excentr. Agora 
cabe a mim dar o toque gráfico a Excentr e visualizar e aprimorar o marketing desta empresa como 
nunca antes. A jovem e ambiciosa equipe proporciona motivação extra, o que torna o trabalho na 
Excentr sempre divertido e desafiador!

RUBEN SILVA

Conheço Niek e as máquinas Excentr há 6 anos, depois ele as mostrou pela primeira vez na feira 
ISSA em 2016. Após 30 anos de experiência com outras marcas, tornei-me embaixador da marca 
e consultor técnico das máquinas Excentr para a Espanha, EUA e América Latina a partir de 2020.
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EXCENTR ACADEMY

Aconselhamento 

"Mais vale prevenir do que remediar" é uma 
expressão conhecida que condiz bem com a Excentr. 
Bons conselhos podem evitar muitos problemas e 
danos. Sempre há uma solução para o seu problema 
específico de limpeza. A Excentr pode visitá-lo para ver 
os problemas que se apresentam. Assim você receberá 
um bom conselho baseado em nossas averiguações.

Treinamentos e workshops 

O treinamento é excelente se você deseja alcançar 
os melhores resultados possíveis com os produtos 
recomendados pela Excentr. Teremos o maior prazer 
em poder compartilhar nossos conhecimentos 
com você. Oferecemos treinamentos adequados às 
suas necessidades específicas, seja no local ou nas 
instalações da Excentr. Recomendamos a todos os 
nossos clientes que participem de um workshop 
para conhecer todas as possibilidades da máquina. 
A fim de selecionar o equipamento de limpeza certo 
para alcançar o máximo de resultados em seu caso, 
nós fornecemos demonstrações gratuitas e sem 
compromisso da Excentr. Isso pode ser feito tanto em 
sua localidade quanto em nosso Centro de Experiência 
em Breda.

Empreendedorismo sustentável

A Excentr utiliza seu poder de desenvolvimento, 
compra e produção para criar um impacto local positivo 
com ênfase nas pessoas, lugar, produto e planeta.

RETORNO SOCIAL

As pessoas e o local

Ao comprar, fabricar e fazer crescer a empresa 
localmente, criamos empregos para a comunidade 
local. Sempre que possível, contratamos pessoas 
que encontram dificuldades no mercado de trabalho. 
Esta política tem sido muito bem-sucedida para os 
departamentos de Produção e Logística desde a 
criação da Excentr.

Produto e planeta

As máquinas Excentr são produzidas com uma visão. Fabricamos excelentes produtos, deixando a menor 
pegada ecológica possível. Nossas máquinas e acessórios são feitas de produtos 100% sustentáveis e 
recicláveis, como o aço inoxidável e o alumínio. Nossos pads de piso são fabricados com materiais 100% 
reciclados. Vale ressaltar que são os primeiros pads de piso do mundo com degradação acelerada.
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