
Termékinformáció RM 761

RM 761,
Habzásgátló, 2,5l

Nagyhatékonyságú habzásgátló szer a szennyesvíz tartály-
ban keletkező habképződés ellen.

Tulajdonságok

■ nagy hatékonyságú habzásgátló szer
■ Hatékonyan megakadályozza a szennyezettvíz-tartályban a habképző-

dést.
■ Ideálisan használható permetextrakciós készülékkel, padlótisztító-auto-

matával, és nedves-száraz porszívókkal.
■ rendkívül kiadós

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Autóápolás

Építőipar: Nedves-száraz felszívás

Épülettisztítás: Textilfelületek

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Textilfelületek

Kommunális helyek: Textilfelületek

Kiskereskedelem: Textilfelületek

Ipar: Textilfelületek

Feldolgozási lehetőségek

■ Súroló-szívógépek
■ Permetextrakciós készülék
■ Szőnyegtisztító automata
■ Nedves-száraz porszívó
■ Alkatrésztisztító

Kiszerelés Cikkszám

2.5 l 6.291-389.0



Termékinformáció RM 761

Felhasználás:

Permetextrakciós készülék

■ Tegyen tisztítószert a szennyezettvíz-tartályba.
■ A beépített habzásmentesítővel rendelkező gépekbe higítatlan állapotban 

töltse be.

Szőnyegtisztító automata

■ Tegyen tisztítószert a szennyezettvíz-tartályba.

Padozattisztító gépek

■ Tegyen tisztítószert a szennyezettvíz-tartályba.

Nedves-száraz porszívó

■ A koszos vízzel érintkező felületet a termékkel higítatlanul vonja be.
■ Tegyen tisztítószert a szennyezettvíz-tartályba.

Alkatrésztisztító

■ A koszos vízzel érintkező felületet a termékkel higítatlanul vonja be.

Feldolgozási utasítások:

■ Használat előtt felrázandó.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H319 Súlyos szemirritációt okoz.
■ H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
■ 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.

■ P405 Elzárva tárolandó.
■ 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: Szennyezettségi fok: Kiadósság:

 Nedves-száraz porszívó 0.5 % 200 l

 Permetextrakciós készülék 0.5 % 200 l

 Szőnyegtisztító automata 0.5 % 200 l

 Padozattisztító gépek 0.5 % 200 l

 Alkatrésztisztító 0.5 % 200 l

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


