
Termékinformáció CP 935 

HD-mosó CP 935 ASF

Rendkívül hatékony tisztítószer-koncentrátum almaillattal, 
gépjármű-mosáshoz. Eltávolítja a legmakacsabb szennye-
ződéseket is, mint a porok, olaj, gépzsírok, rovarmaradvá-
nyok, fagyanta és agyag.
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Tulajdonságok

■ Erőteljes magasnyomású tisztítószer járműmosáshoz
■ Feloldja a legmakacsabb olaj-, gépzsír-, bogarak által okozott lerakódá-

sokat
■ gyors hatású
■ rendkívül kiadós
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Személyautó

Kommunális helyek: Haszongépjármű mosás

Önkiszolgáló mosóhelyek:
Személyautók, haszongépjárművek, 
kétkerekűek

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó
■ Önkiszolgáló mosóhelyek

pH-érték
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koncentrátumban savas enyhén savas semleges enyhén lúgos lúgos

Kiszerelés Cikkszám

20 l 6.295-517.0

200 l 6.295-518.0
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Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ A keveréket tiszta vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgoz-

zon.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Önkiszolgáló mosóhelyek

■ A keveréket tiszta vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgoz-

zon.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ Ne használja lakkozatlan, vagy sérült fém 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.
■ 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 Magasnyomású mosó 0.3-2 % közepes 50 PKW

1000 ml Önkiszolgáló mosóhelyek 0.3-2 % közepes 50 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


