
RM 837 Termékinformáció

RM 837 VehiclePro Klear!Foam 
Polish polírozó hab

RM 837 VehiclePro Klear!Foam Polish: Jól látható, tartós 
védelem javító hatással. Megvédi a felületeket a környezeti 
hatásokkal szemben. Növeli a fényességet. Lótuszvirág 
kivonattal.

Tulajdonságok

■ Hosszantartó védelem és fényviaszolás az autómosók részére a „Foam 
Polish” program opcióval

■ tökéletes és magas fényt hoz létre
■	 a	fényezést	hatékonyan	megvédi	az	utcai	szennyeződésektől,	savas	

esőtől,	bogaraktól,	és	egyéb	környezeti	ártalmaktól
■ A védelem akár 6 mosásig is kitart
■ Védelem folyamat közbeni száradás nélkül
■ hatékony bármely vízkeménységnél
■	 a	jármű	ablakain	nem	hagy	foltot
■ mosókefék és fúvókák nem tapadnak
■	 VDA	megfelelőség
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes
■	 Ásványi	olajoktól,	szénhidrogénektől	mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Személyautó

Járműmosó berendezés: Személyautó

Önkiszolgáló mosóhelyek: Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

■	 Járműmosó	berendezés
■ Önkiszolgáló mosóhelyek

ph-érték
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koncentrátumban savas enyhén savas semleges enyhén lúgos lúgos

Kiszerelés Cikkszám
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RM 837 Termékinformáció

Felhasználás:

Járműmosó berendezés

■ A terméket a berendezéssel együtt használja.
■ Az adagolást állítsa be a készüléken.
■	 Válassza	a	Foam	Polish	program	lehetőséget
■ Indítsa el a polírozó-programot.

Önkiszolgáló mosóhelyek

■ A terméket a berendezéssel együtt használja.
■ Az adagolást állítsa be a készüléken.
■	 Vigye	fel	a	terméket	a	habkefével,	és	dolgozza	is	be	ezzel	egy	időben

Feldolgozási utasítások:

■ Fagymentes helyen tárolandó.
■ Kerülje a túladagolást.
■ Csak lemosott és jól leöblített felületen alkalmazza.

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.

■ P362 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
■	 P332	+	P313	Bőrirritáció	esetén:	orvosi	ellátást	kell	kérni.
■ P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információs adatlapok:

■ VDA-tanúsítvány
■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Járműmosó	berendezés 20-40 ml/Fahrzeug  

1000 ml Önkiszolgáló mosóhelyek 20-40 ml/Fahrzeug  

Szívesen adunk tanácsot: 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


