
Termékinformáció RM 805 

Teherautó- és ponyvatisztító,
lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes

Az előpermetezőszer a kefékben és a magasnyomású 
mosókban hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennye-
ződéseket, mint kenőzsír, korom, olaj, kátrány, rovarmara-
dékok és mindennemű szürke fátyolt bármely hasznogép-
járműről is legyen szó. NTA-mentes

Tulajdonságok

■ Hatékony előpermetezőszer haszongépjárművek előmosásához.
■ Megbízhatóan feloldja a zsír-, olaj-, környezeti ártalmak- és bogarak által 

okozott szernnyeződéseket.
■ Az alábbi tisztítási fázisok a tisztítási eredményt jelentősen megkönnyítik.
■ Ideális teherautó ponyva tisztításhoz
■ Nagyon jó tisztítási tulajdonságok speciálisan hidegvízzel.
■ gyors hatású
■ Anyagkímélő
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Jármű-/motormosás

Kommunális helyek: Haszongépjármű mosás

Spedíciók, buszgarázsok: Jármű-/motormosás

Spedíciók, buszgarázsok: Ponyvatisztítás

Járműmosó berendezés: Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

■ Permetező
■ Magasnyomású mosó
■ Járműmosó berendezés

pH-érték

12.8 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

20 l 6.295-550.0



Termékinformáció RM 805 

Felhasználás:

Permetkészülék

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő 1-3 perc, a szennyeződés fokától függően.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Magasnyomású mosó

■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgoz-

zon.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Járműmosó berendezés

■ A terméket a berendezéssel együtt használja.
■ Az adagolást állítsa be a készüléken.
■ Indítsa el a mosóprogramot.

Feldolgozási utasítások:

■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
■ H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
■ H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
■ 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.

■ P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
■ P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel 
[vagy zuhanyozás].

■ 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:

1000 ml Permetező 1-3 % közepes 75 NKW

1000 ml Magasnyomású mosó 1-3 % erős 7 NKW

1000 ml Járműmosó berendezés 1-3 % erős 7 NKW

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


