
Tuotetieto RM 838

Vaahtopesuaine RM 838 ASF,
20 l

Emäksinen vaahtopesuaine RM 838 sopii ajoneuvojen 
puhdistukseen. Se irrottaa hankaamatta öljy- ja rasvatahrat, 
hyönteisten jäänteet ja liikennelian. Hellävarainen maalipin-
nalle.

Ominaisuudet

■ Tehokas vaahtopesuaine ajoneuvojen puhdistukseen.
■ Irrottaa öljy- ja rasvatahrat, noen, pikitahrat, hyönteisten jäänteet ja liiken-

nekalvon.
■ Mikrokristallien tehostama pesutulos.
■ Peittävä vaahto kohentaa pesutehoa.
■ Ihanteellinen Multiapp-suihkuputken kanssa.
■ Harjaton ja hankaamaton pesumenetelmä ehkäisee naarmuuntumista.
■ Hyvin hellävarainen maalipinnalle ja vanteille.
■ Erittäin tehokas
■ Lyhyt reaktioaika
■ Miellyttävä, raikas tuoksu
■ VDA-yhteensopiva

Käyttökohteet:

Itsepalvelu pesuasemat:
Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polku-
pyörät

Autoliikkeet ja autotallit: Ajoneuvojen puhdistus

Urakoitsijat ja liikennöitsijät: Hyötyajoneuvojen puhdistus

Teollisuus: Hyötyajoneuvojen puhdistus

Rakennusteollisuus: Hyötyajoneuvojen puhdistus

Maatalous: Ajoneuvojen puhdistus

Käyttövaihtoehdot

■ IP-pesukäyttöön MultiApp-suihkuputken kanssa
■ Korkeapainepesuri vaahtosuuttimella

pH

13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tiivisteessä hapan hieman hapan hieman emäksinen emäksinen

Tilausnro

20 l 6.295-838.0

200 l 6.295-839.0



Tuotetieto RM 838

Käyttö:

Korkeapainepesuri vaahtosuuttimella

■ Valmista ja levitä ensisijainen seos puhtaalla ja raikkaalla vedellä.
■ Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■ 1-40 °C käsittelylämpötila.
■ Levitä vaahto alhaalta ylös tasaisissa lohkoissa.
■ Anna vaikuttaa.
■ Reaktioaika 1 min.
■ Huuhtele pinta hyvin puhtaalla vedellä.

IP-pesukäyttöön MultiApp-suihkuputken kanssa

■ Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■ 1-40 °C käsittelylämpötila.
■ Levitä vaahto MultiApp-suihkuputkella alhaalta ylös.
■ Anna vaikuttaa.
■ Reaktioaika 1 min.
■ Puhdista pinta korkeapainesuihkulla.

Itsepalvelupesuloihin käytettäväsi pesuainevaahdottimen kanssa

■ Säädä annostus ja lämpötila laitteesta
■ 1-40 °C käsittelylämpötila.
■ Vaahdota pinta alhaalta ylöspäin, käytä levittämiseen vaahdotinta
■ Anna vaikuttaa.
■ Reaktioaika 1 min.
■ Puhdista pinta korkeapainesuihkulla.

Käyttöohjeet:

■ Älä anna puhdistusliuoksen kuivua.
■ Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.
■ Älä käytä maalaamattomilla tai vahingoittuneilla kevytmetalli pinnoilla.
■ Säilytä lämpimässä, ei saa jäätyä.

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvalli-
suussuositukset:

■ 
■ H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
■ H290 Voi syövyttää metalleja.
■ H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
■ P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuo-

jainta.
■ P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 

huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, 
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

■ P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
■ P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): 

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
■ P405 Varastoi lukitussa tilassa.
■ P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kan-

sainvälisiä määräyksiä.
■ Z 20 Sisältää Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Lisätietoja:

■	 VDA	sertifiointi
■ Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto:

Sisältö: Puhdistusmenetelmä: Ensisijainen seos: Annostus: Likaisuusaste: Tuotto:

1000 ml IP-pesukäyttöön MultiApp-suihku-
putken kanssa

1-2 % Raskastaso 80 PKW

1000 ml Korkeapainepesuri vaahtosuut-
timella

1+3 1-2 % Keskitaso 100 PKW

1000 ml Itsepalvelupesuloihin käytettäväsi 
pesuainevaahdottimen kanssa

1 % Raskastaso 60 PKW

Ota yhteyttä ja lisätietoja:

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi

Phone (switchboard): 0207 413 600
Email:	myynti@karcher.fi


