
Termékinformáció RM 764 OA

CarpetPro szőnyegtisztítószer 
RM 764

Az RM 764 CarpetPro szőnyegtisztító erőteljes tisztító hatá-
sú permetextrakciós alaptisztítószer. Minden textil padló-
burkolathoz (kevert szálas és teljesen szintetikus szálakhoz 
is), kárpitozott bútorokhoz és falfelületekhez.

Tulajdonságok

■ Hatékony mélytisztítószer textilbútorok és kárpitok permetextrakciós 
készülékkel történő tisztításához.

■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ Beépített szagsemlegesítővel. Hatékonyan eltávolítja a kellemetlen sza-

gokat, mint izzadság, vizelet, nikotin stb.
■ folyékony formula, azonnal feldolgozható
■ Anyagkímélő
■ Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
■ Fehérítőktől mentes
■ Feljavítja a padló higiéniáját.
■ kellemes, friss illat
■ Foszfátmentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Autóápolás

Épülettisztítás: Textilfelületek

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Textilfelületek

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Textilfelületek

Kommunális helyek: Textilfelületek

Kiskereskedelem: Textilfelületek

Feldolgozási lehetőségek

■ Permetextrakciós készülék
■ Szőnyegtisztító automata

pH-érték

9.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrátumban savas enyhén savas semleges enyhén lúgos lúgos

Kiszerelés Cikkszám

10 l 6.295-854.0



Termékinformáció RM 764 OA

Felhasználás:

Permetextrakciós készülék

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ Textil felületek esetén egymást fedő szakaszokban egy lépésben (per-

metezés/felszívás egy munkamenetben) vagy 2 lépésben (permetezés/
hagyja hatni, majd ezután felszívás) végezze a tisztítást.

■ A megtisztított felületet a géppel és tiszta vízzel mossa le.
■ Textil felületek esetén jól porszívózza fel és hagyja megszáradni.

Szőnyegtisztító automata

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A beépített tisztítószer-tartállyal rendelkező gépek esetében higítatlan 

állapotban töltse be.
■ Textil felületek esetén egymást fedő szakaszokban egy lépésben (per-

metezés/felszívás egy munkamenetben) vagy 2 lépésben (permetezés/
hagyja hatni, majd ezután felszívás) végezze a tisztítást.

■ A megtisztított felületet a géppel és tiszta vízzel mossa le.
■ Textil felületek esetén jól porszívózza fel és hagyja megszáradni.

Feldolgozási utasítások:

■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ Az anyagot ne hagyja átnedvesedni.
■ Fagymentes helyen tárolandó.
■ WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik az alkalmazási koncentrációhoz

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom: Tisztítási mód: Arány: Adagolás: Szennyezettségi fok: Kiadósság:

1000 ml Alaptisztítás 1 % közepes 80 m²

1000 ml Alaptisztítás 1 % erős 120 m²

További információkért kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk:

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


