
Πληροφορίες για το προϊόν RM 760 Pulver Classic

Σκόνη καθαρισμού για υφασμά-
τινες επιφάνειες press & ex RM 
760

Dημοφιλής σκόνη βαθέος καθαρισμού για υφασμάτινες 
επιφάνειες και␍                ταπετσαρίες.

Ιδιότητες

■ Αποτελεσματικό βαθύ καθαριστικό για καθαρισμό ψεκασμού και αναρρό-
φησης των υφασμάτινων καλυμμάτων και καθαρισμού.

■ Dιαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
■ Σε μορφή σκόνης
■ Ηπια καθαριστική δράση
■ Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
■ Βελτιώνει το αποτέλεσμα και τη διάρκεια καθαρισμού
■ Χωρίς λευκαντικά
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Προετοιμασία αυτοκινήτων

Καθαρισμός κτιρίων: Επιφάνειες με πλακάκια

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Επιφάνειες με πλακάκια

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Επιφάνειες με πλακάκια

Dήμοι: Επιφάνειες με πλακάκια

Καταστήματα λιανικής: Επιφάνειες με πλακάκια

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές εξαγωγής σπρέι
■ Καθαριστές χαλιών

pH
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Κωδικός

0.8 kg 6.290-175.0

10 kg 6.291-388.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 760 Pulver Classic

Εφαρμογή:

Καθαριστικό εξαγωγής σπρέι

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Αφήστε το προϊόν να διαλυθεί πλήρως
■ Καθαρίστε τα υφασμάτινα καλύμματα σε επικαλυπτόμενα τμήματα με 

τη μέθοδο one-step (ψεκασμός/αναρρόφηση σε μία διαδικασία) ή με τη 
μέθοδο two-step (ψεκασμός/εμποτισμός και στη συνέχεια αναρρόφηση)

■ Ξεπλύνετε την καθαρισμένη επιφάνεια με τη συσκευή και καθαρό νερό.
■ Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώ-

σουν

Καθαριστής χαλιών

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Αφήστε το προϊόν να διαλυθεί πλήρως
■ Καθαρίστε τα υφασμάτινα καλύμματα σε επικαλυπτόμενα τμήματα με 

τη μέθοδο one-step (ψεκασμός/αναρρόφηση σε μία διαδικασία) ή με τη 
μέθοδο two-step (ψεκασμός/εμποτισμός και στη συνέχεια αναρρόφηση)

■ Ξεπλύνετε την καθαρισμένη επιφάνεια με τη συσκευή και καθαρό νερό.
■ Αναρροφήστε τα υφασμάτινα καλύμματα καλά και αφήστε τα να στεγνώ-

σουν

Οδηγίες χρήσης:

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

■ Μην βρέχετε τα υλικά.
■ Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος

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

■ Κίνδυνος
■ H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1 kg Βαθύς καθαρισμός 1 % Βαρύ 80 m²

1 kg Καθαρισμός συντήρησης 1 % Μέσσαιο 120 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 


