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RM 613 műanyagtisztító szer,
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Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben 
formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az 
aktív szennyeződésoldó hatásnak köszönhetően kiegészí-
tésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb 
tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. 
Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és 
műanyag felületek tisztításához.

Tulajdonságok

■ Aktív szennyeződésoldó zsírok, madárürülék és kibocsátási szennyező-
dés gyorsabb és hatékonyabb tisztításához.

■ A hatékony színvédőformula késlelteti a műanyag felületek elsárgulását 
és kifakulását.

■ Anyagvédő formula a kerti bútorok, ablakkeretek és műanyagburkolatok 
hosszan tartó rugalmasságáért és tartósságáért.

■ A Plug ‚n’ Clean - rendszer a legegyszerűbb és leggyorsabb út a tisztító-
szerek magasnyomású mosóval történő felhordására.

■ A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer

Felhasználási területek

■ Kerti bútorok
■ Ablakkeretek
■ Műanyag burkolatok

■ Magasnyomású mosó

Kiszerelés VE* Cikkszám

1 l 6 6.295-758.0

*cse.: csomagolási egység



Termékinformáció RM 613

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású mosóhoz, helyezze a 
felszívótömlőt a flakonba vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony 
nyomással vigye fel a felületre, hagyja hatni és ezután magasnyomással 
alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H319 Súlyos szemirritációt okoz.
■ P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
■ P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
■ P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
■ P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
■ 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.

Környezeti jellemzők:
Tenzidek 100% újrahasznosított nyersanyagokból

A flakon és a címke is 100%-ban lebomlik.

Nagy hatékonyságú és természetes alapanyagok

A flakon 45% újrafelhasznált anyagból készült.

A tenzidek biológiailag lebomlanak ( anaerob - OECD 311)

További információkért kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk:
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