
Termékinformáció RM 784

RM 784,
Ápoló diszperzió 5L

Polimerdiszperzió padlóburkolatok első, köztes és fenntartó 
ápolásához. Csúszásgátló, szennyeződést taszító és kopá-
sálló védőréteget képez. Nagy fedőképesség.

Tulajdonságok

■ selyemfényt képez
■ nagy fedőképesség 2 réteggel
■ rendkívül rövid száradási idő
■ erősen szennyeződés-taszító
■ felmosásnál nagy ellenállóképesség a tisztítószerekkel szemben
■ jelentősen magasabb felületteljesítmény köztes tisztításnál
■ egyszerű kezelés, pl. közlekedők, standok, cipőkopásnyom eltávolítása
■ eltávolításhoz (mint pl. tisztítószer spray) és köztes tisztításhoz alkalmas
■ száraz ápolóréteg kezeléséhez
■ kiemelkedő tulajdonságok
■ nagyon jól polírozható
■ csúszásgátló hatással a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint ( 

a felülettől függően)

Felhasználási területek:

Épülettisztítás: Padlóápolás

Kommunális helyek: Padlóápolás

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Padlóápolás

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Padlóápolás

Kiskereskedelem: Padlóápolás

Feldolgozási lehetőségek

■ kézi
■ Permetező
■ Egytárcsás gépek

pH-érték

7.6 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

5 l 6.295-817.0



Termékinformáció RM 784

Felhasználás:

Réteggel bevonás

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

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

gően: 1.lépés: kb. 20 - 40 ml/m², 2. lépés: kb. 15 - 25 ml/m². Kiadósság a 
felhordott mennyiség alapján.

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

■ A teljes száradási idő a rétegek között (kb. 20 perc, független a levegő 
páratartalmától és a hőmérséklettől)

■ A folyamatot igény szerint ismételje meg ( 2 réteg javasolt). 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

Tisztítószer spray

■ A felületet tisztítsa meg.
■ A terméket az ápolófilm sérülésétől függően higítsa
■ Az ápolószer oldatot egy permetezővel szórja fel a kezelni kívánt felület-

re.
■ A felületet haladéktalanul polírozza a géppel.

kezelés

■ A felületet tisztítsa meg.
■ A terméket az ápolófilm sérülésétől függően higítsa
■ Az ápolószer oldatot egy moppal hordja fel. A terméket egyenletesen, 

vékonyan és gyorsan, egymást fedve oszlassa el.
■ Teljes száradási idő (kb. 20 perc, függ a levegő nedvességtartalmától és 

a hőmérséklettől)
■ Az eljárást adott esetben ismételje meg.
■ Teljes száradás után egytárcsás géppel polírozza fel. (opcionális)

ápolás

■ A felületet tisztítsa meg.
■ A terméket az ápolás erősségéhez mérten higítsa
■ A felületet manuálisan egy moppal tisztítsa

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
■ Szakvélemény a lépésbiztonságról a DIN 51131 és DIN EN 13893 szab-

vány szerint
■ FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Manage-

ment GmbH)

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Réteggel bevonás  %hígítatlan 20-30 m²

1000 ml Tisztítószer spray 20-30 % 120-300 m²

1000 ml kezelés 30-50 % 100-200 m²

1000 ml ápolás 1-3 % 1000-6000 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


