
Produktové informace RM 613

Čistič plastů Plug ‚n‘ Clean

Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové 
generace (X-Range) se systémem Plug ‚n‘ Clean: Jedno-
duše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání 
zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy 
atd.

Vlastnosti

■ Aktivní odstraňovač nečistot pro rychlé a efektivní čištění tuků, trusu 
ptáků a znečištění od emisí

■ Účinný vzorec ochrany barev zpomaluje žloutnutí a bělení plastových 
povrchů

■ Vzorec ochrany materiálu pro dlouhodobou pružnost a trvanlivost zahrad-
ního nábytku, okenních rámů a plastových panelů

■ Systém Plug ‚n‘ Clean je nejjednodušší a nejrychlejší způsob využití 
čisticího prostředku vysokotlakým čističem

■ Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
■ Čisticí prostředek Ready to use (RTU)

Použití

■ Zahradní nábytek
■ Okenní rámy
■ Plastové panely

■ Vysokotlaký čistič

Velikost balení VE* Objednací číslo

1 l 6 6.295-758.0

Balení



Produktové informace RM 613

Použití:

Vysokotlaký čistič

■ Láhev připojit k vysokotlakému čističi, sací hadici ponořit do láhve nebo 
nalít čisticí prostředek do nádrže. Nanášet pod nízkým tlakem, nechat 
krátce působit, následně důkladně opláchnout pod vysokým tlakem. 
Opakované nanášení zvyšuje ošetřující a ochranný účinek přípravku.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ Signální slovo Varování
■ H315 Dráždí kůži.
■ H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
■ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
■ P264 Po manipulaci důkladně omyjte
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím 

vody.
■ P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-

chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

■ P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
■ P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/

ošetření.

Vlastnosti ovlivňující životní prostředí:
Tenzidy na bázi ze 100% obnovitelných surovin

Láhev a etiketa ze 100 % recyklovatelné

Vysoce účinné přírodní látky

Láhev vyrobena ze 45% recyklovatelného materiálu

Tenzidy biologicky odbouratelné (anaerobní - OECD 311)

Kontaktujte nás pro více informací: Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


