
Termékinformáció RM 812 Classic

Aktív hab RM 812 ASF

Ez az aktívan tisztító sampon különösen intenzíven habzik. 
Az összetevők kompozíciója védi a jármű felületét és a 
keféket is.
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Tulajdonságok

■ Habintenzív, sampon személyautó mosáshoz.
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ terjedelmes, világos habot hoz létre
■ Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
■ Jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését.
■ lakkozott felületen megakadályozza a foltképződést
■ VDA-konform
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Járműmosás

Spedíciók, buszgarázsok: Haszongépjármű mosás

Önkiszolgáló mosóhelyek:
Személyautók, haszongépjárművek, 
kétkerekűek

Járműmosó berendezés: Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

■ Járműmosó berendezés
■ Önkiszolgáló mosóhelyek

pH-érték

9 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 6.295-430.0

200 l 6.295-137.0



Termékinformáció RM 812 Classic

Felhasználás:

Járműmosó berendezés

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

Önkiszolgáló mosóhelyek

■ A keveréket tiszta vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:1-60°C
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
■ P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
■ P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
■ 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.
■ P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
■ P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.

További információs adatlapok:

■ VDA-tanúsítvány
■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Önkiszolgáló mosóhelyek 1+3 0.8 % könnyű 1500 PKW

1000 ml Járműmosó berendezés 0.2 % közepes 70 PKW

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


