Termékinformáció RM 41

RM 41 Forró viasz,
20l
Konzerváló és fényezést ápoló szer magas carnauba viasz
tartalommal. Csillogó felületet eredményez.

Tulajdonságok
■ Hosszantartó konzerválószer
■ természetes karnauba viaszt tartalmaz
■ tükörfényt képez
■ Megbízható, hosszantartó védelem az időjárás okozta hatásokkal szemben.
■ hatékony védelem 12 hónapig
■ bármilyen minőségű vízzel feldolgozható
■ Késlelteti az újraszennyeződést.
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes

Felhasználási területek:

Feldolgozási lehetőségek

Mezőgazdaság:

Szállítási területek és gépek

■ Magasnyomású mosó

Haszongépjármű üzem:

Jármű konzerválás

■ Kézi

Építőipar:

Jármű- és gép konzerválás

Spedíciók, buszgarázsok:

Jármű konzerválás

Kiszerelés

Cikkszám

10 l

6.295-153.0

20 l

6.295-154.0

ph-érték
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Termékinformáció RM 41

Felhasználás:

Feldolgozási utasítások:

Magasnyomású mosó

■ Csak lemosott és jól leöblített felületen alkalmazza.

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A keveréket tiszta vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:40°C-80°C
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.
Kézi

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat egy szivaccsal alaposan törölje le.
■ A felületet jól öblítse le és ezután bőrrel tisztítsa le.

■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az
EU szabványok szerint:
■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
■ H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
■ H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
■ P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
■ P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
■ P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
■ P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
■ P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat
előtt ki kell mosni.
■
■ P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/
nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:
■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:
Tartalom:

Tisztítási mód:

Arány:

Adagolás:

1000 ml

Magasnyomású mosó

1+3

1-2 %

260 m²

1000 ml

Kézi

1-2 %

250 m²

További információkért kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk:

Szennyezettségi fok:

Kiadósság:

Kärcher Hungária Kft.
1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary
Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu

