
Πληροφορίες για το προϊόν RM 44 G

Καθαριστικό για μοτοσικλέτες,
RM 44, 0,5L

Για να καθαρίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις μοτοσικλέτες. 
Αφαιρεί απαλά και αποτελεσματικά τις τυπικές ακαθαρσίες, 
όπως σκόνη φρένων, φθορά ελαστικών, έντομα, λάσπη και 
λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους 
γέλης.

Ιδιότητες

■ Βελτιωμένη power φόρμουλα - ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμη και σε 
επίμονους ρύπους φρένων

■ Η φόρμουλα gel εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση για εύκολη χρήση
■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
■ Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό διάλυμα

Πεδία εφαρμογής

■ Ποδήλατα
■ Μηχανές
■ Ποδήλατα

■ Χειρωνακτική

VE* Κωδικός

500 ml 8 6.295-763.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 44 G

Εφαρμογή:

Χειρωνακτική

■ Ρίξτε σπρέι πάνω στη μοτοσυκλέτα όταν είναι στεγνή και κρύα και αφήστε 
να εμποτιστεί για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε σε βάθος με υψηλή 
πίεση. Μην καθαρίσετε τα ζεστά μέρη.

Οδηγίες χρήσης:

■ Dιάρκεια ζωής: 4 χρόνια

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

■ Κίνδυνος
■ P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
■ P103 Dιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
■ 
■ 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/

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Επιφανειοδραστικές ουσίες προερχόμενες κατά 100 % από ανα-

νεώσιμες πρώτες ύλες

Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Υψηλής απόδοσης φυσικά συστατικά

Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό

Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ 
311)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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