
Πληροφορίες για το προϊόν RM 746

Απορρυπαντικό για σφουγγα-
ρίστρες RM 746

Dραστικό, ουδέτερο καθαριστικό σαπούνι. Dημιουργεί ένα 
προστατευτικό␍                αντιολισθητικό στρώμα και ένα 
φιλμ απώθησης των ακαθαρσιών. Γυαλίζει πολύ εύκολα.␍                
Dημιουργεί ένα αστραφτερό φινίρισμα.

Ιδιότητες

■ Καθημερινό καθαριστικό για όλα τα αδιάβροχα σκληρά και ελαστικά δάπε-
δα

■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Ισχυρό καθαριστικό σαπούνι
■ Παράγει ένα φίλμ απωθητικό και ανθεκτικό στις βρωμιές
■ Αντι-ολισθητικό
■ Γυαλίζει πολύ εύκολα. Παράγει ένα αστραφτερά γυαλιστερό φινίρισμα
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
■ Ηπια καθαριστική δράση
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Χωρίς NTA
■ Χωρίς διαλυτικά

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Καθαρισμός δαπέδου

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδου

Βιομηχανία: Καθαρισμός δαπέδου

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδου

Καταστήματα λιανικής: Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Χειρωνακτική

pH
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συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

10 l 6.295-156.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 746

Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/pad και το σύστημα αναρρόφη-

σης
■ Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία
■ Γυαλίστε με μηχανή μονού δίσκου όπου είναι απαραίτητο

Χειρωνακτική

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Καθαρίστε την επιφάνεια χειρωνακτικά
■ Γυαλίστε με μηχανή μονού δίσκου όπου είναι απαραίτητο

Οδηγίες χρήσης:

■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Μηχανές περιποίησης δαπέδου - 
καθαρισμός συντήρησης

1-3 % Ελαφρύ 2440 m²

1000 ml Χειρωνακτικά - καθαρισμός 
συντήρησης

1-3 % Μέσσαιο 6000 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems 
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159 


