
Termékinformáció RM 763

CarpetPro szőnyegöblítő RM 
763

Az RM 763 egy hatékony szőnyegöblítő minden szálfajtá-
hoz, csökkenti az öblítési időt, eltávolítja a szennyeződés- 
és tenzidmaradványokat, semlegesíti a szálakat és felfrissí-
ti a színeket.

Tulajdonságok

■ Az öblítés 50%-kal csökkenthető.
■ Lerövidített száradási idő
■ A felület gyorsan újra használható.
■ A színek és a szálak felfrissülnek.
■ A szálakat semlegesíti olyan szálaknál, mint a gyapjú.
■ kellemes, friss illat
■ Anyagkímélő

Felhasználási területek:

Épülettisztítás: Textilfelületek

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Textilfelületek

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Textilfelületek

Kommunális helyek: Textilfelületek

Kiskereskedelem: Textilfelületek

Feldolgozási lehetőségek

■ Permetextrakciós készülék
■ Szőnyegtisztító automata
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Kiszerelés Cikkszám
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Termékinformáció RM 763

Felhasználás:

Permetextrakciós készülék

■ A textil burkolatokat megtisztította.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A textil padlóburkolatokat egymást fedő sávokban egylépéses módszerrel 

(bepermetezés és elszívás egy munkamenetben) öblítse le.
■ Textil felületek esetén jól porszívózza fel és hagyja megszáradni.

Szőnyegtisztító automata

■ A textil burkolatokat megtisztította.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A textil padlóburkolatokat egymást fedő sávokban egylépéses módszerrel 

(bepermetezés és elszívás egy munkamenetben) öblítse 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
■ Quick Start

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Alaptisztítás 1 % könnyű 160 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


