
Πληροφορίες για το προϊόν RM 532

Καθαριστικό δαπέδων για ματ 
δάπεδα / δάπεδα από linoleum 
/ PVC

Άριστη περιποίηση και φροντίδα για ματ συνθετικά και 
φυσικά πέτρινα δάπεδα, καθώς και από linoleum και 
PVC. Αφαιρεί τα ίχνη και αποκαθιστά την καλή κατά-
σταση του δαπέδου, που αποκτά μια ελαφρώς ματ όψη.                                                   
Προσοχή:Αφήστε τα δάπεδα στα οποία έχουν εφαρμοστεί 
προϊόντα περιποίησης να σκληρύνουν για 24 ώρες -  μη ρί-
χνετε νερό, μη μετακινείτε έπιπλα και μην περπατάτε επάνω 
τους με υποδήματα. Dιατηρείτε το καθαριστικό σε μέρος που 
προφυλάσσεται από την παγωνιά.

Ιδιότητες

■ Άριστη φροντίδα και προστασία
■ Φρεσκάρει
■ Dίνει μια υφή ημι-ματ
■ Γυαλίζει καλά

Πεδία εφαρμογής

■ Ματ φυσικά και συνθετικά δάπεδα από πέτρα
■ Dάπεδα λινοτάπητες
■ Dάπεδα από PVC

■ Χειρωνακτική
■ Χημικά περιποίησης πειφανειών για χρήση με παρκετέζα

VE* Κωδικός

1 l 6 6.295-776.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 532

Εφαρμογή:

Για πρώτη εφαρμογή

■ Αναρροφήστε και στεγνώστε το δάπεδο
■ Πλύνετε τη σφουγγαρίστρα και πιέστε έως ότου να φύγει όλη η υγρασία
■ Χρησιμοποιήστε 10ml/l προϊόντος προστασίας και κατανείμετε ομοιόμορ-

φα κατά μέρη με τη σφουγγαρίστρα
■ Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως (για περίπου 20-30 λεπτά) και στη συνέ-

χεια γυαλίστε το δάπεδο

Εφαρμογή σε προστατευμένα δάπεδα

■ Αναρροφήστε το δάπεδο
■ Προσθέστε 30ml/l στο σκουπισμένο νερό, σκουπίστε το δάπεδο για να το 

κάνετε ελαφρώς υγρό, αφήστε το να στεγνώσει και γυαλίστε εάν χρειάζε-
ται.

Οδηγίες χρήσης:

■ Αφήστε το περιποιημένο δάπεδο να στεγνώσει για 24 ώρες
■ Μην χρησιμοποιείτε νερό
■ Μην χρησιμοποιείτε έπιπλα ή περπατάτε με παπούτσια
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό

Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ 
311)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems 
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