
Termékinformáció RM 768 

RM 768,
Szőnyegtisztító szer iCapsol, 
NTA-mentes, 10l

Erőteljesebbb és aktívabb tisztító hatású száraz hab fenn-
tartó tisztításhoz, amely a szennyeződést a szálakról fel-
oldja és közben hatékonyan tokként magába zárja. (szeny-
nyeződés-megkötő technológia ). Rendkívül rövid száradási 
idő után a szennyeződést egyszerűen fel lehet porszívózni. 
Végül a szőnyegfelület hamar járható. Ez a tisztítási mód 
rendkívül kíméli az anyagot. NTA-mentes

Tulajdonságok

■ Nagyon rövid tisztítási idő ( csak 20-120 perc)
■ iCapsol technológia: Nem szükséges öblítés, ezáltal a felület gyorsan 

járható
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ különösen szőnyegtisztító-készülékekhez kefe- ill. pad-rendszerhez
■ Anyagkímélő
■ Fehérítőktől mentes
■ kellemes, friss illat

Felhasználási területek:

Épülettisztítás: Textilfelületek

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Textilfelületek

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Textilfelületek

Kommunális helyek: Textilfelületek

Kiskereskedelem: Textilfelületek

Feldolgozási lehetőségek

■ Szőnyegtisztító automata
■ Egytárcsás gépek

ph-érték

6.1 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

10 l 6.295-562.0



Termékinformáció RM 768 

Felhasználás:

Szőnyegtisztító automata

■ Textil felületek felporszívózása.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A beépített tisztítószer-tartállyal rendelkező gépek esetében higítatlan 

állapotban töltse be.
■ Textil felületeket a tisztítóoldattal egyenletesen permetezze be.
■ Egyidejűleg a kefe és pad rendszerrel dolgozza be a tisztítószert
■ A tárgyat alaposan hagyja megszáradni.
■ A magába zárt szennyeződést egy Kärcher szőnyegkefés porszívóval 

szívja fel.

Egytárcsás gépek

■ Textil felületek felporszívózása.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ Textil felületeket a tisztítóoldattal egyenletesen permetezze be.
■ Hab felszívás
■ kefével, vagy pad-rendszerrel történő feldolgozáshoz
■ A tárgyat alaposan hagyja megszáradni.
■ A magába zárt szennyeződést egy Kärcher szőnyegkefés porszívóval 

szívja fel.

Feldolgozási utasítások:

■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ Az anyagot ne hagyja átnedvesedni.
■ A padló felporszívózása után hagyja teljesen megszáradni.
■ 

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H319 Súlyos szemirritációt 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.

■ P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
■ P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
■ P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Köztes tisztítás 6 % könnyű 330 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


