
Πληροφορίες για το προϊόν RM 761

Foam blocker RM 761

Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφριστικό μέσο κατά του 
σχηματισμού αφρού σε δοχεία␍                ακάθαρτου νερού, 
το οποίο αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Συμβατό 
με όλα τα␍                μηχανήματα.

Ιδιότητες

■ Εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιαφρώδες καθαριστικό.
■ Αποτελεσματικό κατά του σχηματισμού αφρού στα δοχεία καθαρού νερού.
■ Ιδανικό για χρήση σε συσκευές σπρέι, μηχανές καθαρισμού δαπέδων, 

καθώς και σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
■ Ιδιαίτερα παραγωγικό

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Προετοιμασία αυτοκινήτων

Βιομηχανία κατασκευών: Υγρή αναρρόφηση

Καθαρισμός κτιρίων: Επιφάνειες με πλακάκια

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Επιφάνειες με πλακάκια

Dήμοι: Επιφάνειες με πλακάκια

Καταστήματα λιανικής: Επιφάνειες με πλακάκια

Βιομηχανία: Επιφάνειες με πλακάκια

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Μηχανές εξαγωγής σπρέι
■ Καθαριστές χαλιών
■ Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών
■ Καθαριστικά ανταλλακτικά

Κωδικός

2.5 l 6.291-389.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 761

Εφαρμογή:

Καθαριστικό εξαγωγής σπρέι

■ Προσθέστε το προϊόν στο δοχείο λυμάτων.
■ Ρίχνουμε το προϊόν αδιάλυτο για συσκευές με ενσωματωμένη συσκευή 

αντιαφριστικού.

Καθαριστής χαλιών

■ Προσθέστε το προϊόν στο δοχείο λυμάτων.

Μονάδες καθαρισμού δαπέδων

■ Προσθέστε το προϊόν στο δοχείο λυμάτων.

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών

■ Βρέξτε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το βρώμικο νερό απο-
κλειστικά με το προϊόν.

■ Προσθέστε το προϊόν στο δοχείο λυμάτων.

Καθαριστικά ανταλλακτικά

■ Βρέξτε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το βρώμικο νερό απο-
κλειστικά με το προϊόν.

Οδηγίες χρήσης:

■ Ανακανίστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ Κίνδυνος
■ H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσ-

δυσης στις αναπνευστικές οδούς.
■ 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.

■ 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:

 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών 0.5 % 200 l

 Μηχανές εξαγωγής σπρέι 0.5 % 200 l

 Καθαριστές χαλιών 0.5 % 200 l

 Μονάδες καθαρισμού δαπέδων 0.5 % 200 l

 Καθαριστικά ανταλλακτικά 0.5 % 200 l

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 


