
Πληροφορίες για το προϊόν RM 770

Απορρυπαντικό γενικής χρή-
σης χωρίς τασιενεργά,
RM 770

Το ισχυρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης χωρίς ραδιενερ-
γά για όλες τις υφασμάτινες,␍                ελαστικές ή σκληρές 
επιστρώσεις δαπέδου, καθώς και οροφής και τοίχων.

Ιδιότητες

■ Ισχυρό γενικής χρήσης καθαριστικό για ενδιάμεσο καθαρισμό.
■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα, ανθεκτικά και σκληρά πατώματα, καθώς 

και τοίχους και ταβάνια.
■ Καθυστερεί μετέπειτα ακαθαρσίες
■ Dραστικό σε επιφάνειες, διαλυτικό και χωρίς ένζυμα
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
■ Ηπια καθαριστική δράση
■ Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Προετοιμασία αυτοκινήτων

Καθαρισμός κτιρίων: Επιφάνειες με πλακάκια

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός επιφανειών

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Επιφάνειες με πλακάκια

Dήμοι: Επιφάνειες με πλακάκια

Καταστήματα λιανικής: Επιφάνειες με πλακάκια

Καταστήματα λιανικής: Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές εξαγωγής σπρέι
■ Μηχανές μονού δίσκου
■ Χειρωνακτική
■ Μονάδες σπρέι
■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
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Πληροφορίες για το προϊόν RM 770

Εφαρμογή:

Καθαριστικό εξαγωγής σπρέι

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ 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.

Μηχανή μονού δίσκου

■ Αναρροφήστε υφασμάτινες επιφάνειες
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Ρίξτε το προϊόν αδιάλυτο για συσκευές με ενσωματωμένο δοχείο απορρυ-

παντικού.
■ Ψεκάστε τις επιφάνειες του υφάσματος ομοιόμορφα με το διάλυμα καθαρι-

σμού
■ Στη συνέχεια εργαστείτε με τη βούρτσα ή το σύστημα πανετών.
■ Αφήστε το αντικείμενο εντελώς στεγνό.

Μονάδα σπρέι

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος αντίδρασης: 5-10 λεπτά ανάλογα με το βαθμό του ρύπου
■ Καθαρίστε χειρωνακτικά με σφουγγάρι ή βούρτσα.
■ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Χειρωνακτική

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Καθαρίστε χειρωνακτικά με σφουγγάρι ή βούρτσα.
■ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Οδηγίες χρήσης:

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

■ Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Μονάδες σπρέι 5-50 % Ελαφρύ 220 m²

1000 ml Χειρωνακτική 0.25-10 % Μέσσαιο 50 m²

1000 ml Μηχανές εξαγωγής σπρέι 12.5 % Βαρύ 24 m²

1000 ml Μηχανές μονού δίσκου 5-12 % Βαρύ 20 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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