
Πληροφορίες για το προϊόν RM 511

Σκόνη αφαλάτωσης (6x17g)

Εξαιρετικά αποτελεσματική σκόνη αφαλάτωσης. Κατάλληλη 
για τους ατμοκαθαριστές της Kärcher και άλλες συσκευές 
ζεστού νερού, όπως βραστήρες και καφετιέρες. Η χρήση της 
σκόνης αφαλάτωσης διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
στα μηχανημάτα σας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργει-
ας.

Πεδία εφαρμογής

■ Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher
■ Σκόνη αφαλάτωσης για καφετιέρες, βραστήρες κλπ

VE* Κωδικός

6 x 17 g 15 6.295-987.0

6 x 17 g 15 6.296-193.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 511

Εφαρμογή:

Ατμοκαθαριστές και άλλες συσκευές ζεστού νερού, όπως βραστήρες 

και καφετιέρες

■ Ένα πακέτο σκόνης προστίθεται σε ένα δοχείο (π.χ. ένα κύπελλο μέτρη-
σης) και αναδεύεται σε 0,5 λίτρα κρύου νερού μέχρι να διαλυθεί.

■ Ρίξτε το αφαλατικό στη συσκευή (π.χ. ατμοκαθαριστής, βραστήρας).
■ Ξεπλύνετε τη συσκευή τουλάχιστον δύο φορές μετά τη διαδικασία αφαλά-

τωσης.
■ Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συνήθως.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
■ P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/

ατμούς/εκνεφώματα.
■ 
■ P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα 

στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκο-
λύνει την αναπνοή.

■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-
νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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