
Πληροφορίες για το προϊόν RM 748

Σπρέι καθαρισμού RM 748

Αντιολισθητικό ψεκαζόμενο γαλάκτωμα για όλες τις σκλη-
ρές επιφάνειες με επίστρωση.␍                Επιδιορθώνει και 
φρεσκάρει επιστρώσεις δαπέδων. Αφαιρεί τα σημάδια από 
τακούνια και␍                πατημασιές.

Ιδιότητες

■ Γαλάκτωμα σπρέι για τον καθαρισμό και τη συντήρηση έντονων επιστρώ-
σεων

■ Με βάση το κερί
■ Αφαιρεί τα σημάδια από τα τακούνια και πατημασιές
■ Αντι-ολισθητικό
■ Μπορεί να γυαλιστεί
■ Χωρίς NTA
■ Χωρίς VOC
■ Χωρίς διαλυτικά

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Επίστρωση δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Επίστρωση δαπέδου

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Επίστρωση δαπέδου

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Επίστρωση δαπέδου

Βιομηχανία: Επίστρωση δαπέδου

Dήμοι: Επίστρωση δαπέδου

Καταστήματα λιανικής: Επίστρωση δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Μηχανές μονού δίσκου

pH
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συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

10 l 6.295-162.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 748

Εφαρμογή:

Cleanern

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Ρυθμίστε τη συσκευή με την κατάλληλη βούρτσα/δίσκο
■ Εφαρμόστε το προϊόν κατά τμήματα στην επιφάνεια
■ Άμεσα γυαλίστε την επιφάνεια σε επικαλυπτόμμενα επίπεδα με τη συ-

σκευή

Οδηγίες χρήσης:

■ Επιβεβαιώστε ότι ο εξοπλισμός είναι καθαρός όταν δουλεύετε
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
■ 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.

■ P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθεί-
τε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Cleanern 5 ml/m²Αδιάλυτο 200 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 


