
Termékinformáció RM 782

RM 782,
Védő diszperzió, 5L

Rendkívül robusztus polimer bevonat vízálló padlókhoz. 
Kiváló fedőképesség, tapadás,csúszás és kopásállóság. 
Nagyobb ellenálló-képesség alkohollal és fertőtlenítősze-
rekkel szemben.

Tulajdonságok

■ A felület értékének optimális megőrzéséhez
■ gazdaságos, gyors felhasználás és hosszú ápolási időközök
■ Extra nagy fedőképesség 1-2 réteggel a magas szilárdság miatt
■ Kíváló fedőképesség régi padlóburkolatoknál
■ rendkívül rövid száradási idő
■ Különösen strapabíró a nagy kopás, ütközéstűrés által, valamint védelem 

a kopásokkal szemben.
■ Magas tűrőképesség az alkohol és fertőtlenítőszerekkel szemben
■ Csúszásmentes felület
■ erősen igénybe vett és magasan frekventált felületek (pl. műhelyek- és 

ipari területek, kórházak, iskolák)
■ csúszásgátló hatással a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint ( 

a felülettől függően)
■ nagyon jól polírozható

Felhasználási területek:

Épülettisztítás: Padlóápolás

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Padlóápolás

Ipar: Padlóápolás

Kommunális helyek: Padlóápolás

Kiskereskedelem: Padlóápolás

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Padlóápolás

Feldolgozási lehetőségek

■ kézi
■ Egytárcsás gépek

pH-érték
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Kiszerelés Cikkszám

5 l 6.295-816.0



Termékinformáció RM 782

Felhasználás:

Réteggel bevonás

■ A felületet az ápoló filmrétegtől és a szennyeződésektől meg kell tisztítani 
(pH-érték 7-8,5). Száraz felületen!

■ A kannát zárja le
■ A terméket ne higítsa és ne keverje más anyaggal.
■ A felhordott mennyiség a szívási teljesítménytől és a padló típusától füg-

gően: 1.lépés: kb. 25 - 45 ml/m², 2. lépés: kb. 20 - 30 ml/m². Kiadósság a 
felhordott mennyiség alapján.

■ A terméket moppal egyenletesen vigye fel, vékonyan, gyorsan eloszlatnai 
(nedvesen)

■ Teljes száradási idő (kb. 30 perc, függ a levegő nedvességtartalmától és 
a hőmérséklettől)

■ Igény szerint ismételje meg a folyamatot (ajánlott 1-2 rétegben). A 2. 
réteget keresztben vigye fel.

■ Száradás után (kb. 3óra) a felületre óvatosan rá lehet lépni.
■ 24 óra után a réteg megkeményedik és terhelhető.
■ A teljes száradás kb. 14 nap

Feldolgozási utasítások:

■ Ne használja vízérzékeny felületeken.
■ Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
■ A felületen végezzen tesztet
■ Fagymentes helyen tárolandó.
■ Kizárólag eredeti csomagolásban tárolja 5 és 30 °C között.
■ A maradékot ne öntse vissza a kannába
■ A kannát zárja le
■ A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ 

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap
■ Quick Start
■ FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Manage-

ment GmbH)
■ Szakvélemény a lépésbiztonságról a DIN 51131 és DIN EN 13893 szab-

vány szerint
■ Tanúsítvány csúszásmentességre a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány 

szerint.

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Réteggel bevonás  hígítatlan 15-25 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


