
Πληροφορίες για το προϊόν RM 69 eco!efficiency

FloorPro Deep Cleaner RM 69 
eco!efficiency

Ισχυρό καθαριστικό για πατώματα και βιομηχανικά δάπεδα, 
απομακρύνει εύκολα τους επίμονους λεκέδες από λάδι, 
γράσο, καπνιά και ορυκτά. Με τη σύνθεση eco!efficiency, 
είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αποτελεσματικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον.
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Ιδιότητες

■ Ισχυρό, φιλικό προς το περιβάλλον βασικό καθαριστικό για πολύ λερωμέ-
να βιομηχανικά δάπεδα

■ Dιαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Γρήγορα αποτελεσματικό
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
■ Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Βιομηχανία: Καθαρισμός δαπέδου

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφο-

ρείων:
Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ χειρωνακτική

pH
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συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ελαφρώς αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

2.5 l 6.295-650.0

10 l 6.295-651.0

20 l 6.295-652.0

200 l 6.295-653.0

1000 l 6.296-156.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 69 eco!efficiency

Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

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

σης
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος αντίδρασης: 5-10 λεπτά ανάλογα με το βαθμό του ρύπου
■ Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα 

τμήματα
■ Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα 

υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης

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

σης
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Στις μηχανές DOSE, ρυθμίστε τη δοσολογία μόνο στη συσκευή
■ Καθαρίστε την επιφάνεια σε επικαλυμμένες στρώσεις.

χειρωνακτική

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Καθαρίστε την επιφάνεια χειρωνακτικά

Οδηγίες χρήσης:

■ Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του 
υλικού

■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ Κίνδυνος
■ H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ (ή με τα 

μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερ-
μίδα με νερό [ή στο ντους].

■ 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.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
■ P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Μηχάνημα – καθαρισμός συντή-
ρησης

0.5-3 % Ελαφρύ-μέτριο 4890 m²

1000 ml Χειρωνακτικά - καθαρισμός 
συντήρησης

0.5-3 % Ελαφρύ 12000 m²

1000 ml Μηχανικά - ενδιάμεσος καθαρι-
σμός

3-10 % Μέσης δράσης 2000 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 


