
Termékinformáció RM 780

RM 780,
Törlő-ápolószer EXTRA, 10l

Erőteljes tiszító- és ápolószer minden kemény- és rugalmas 
padozat és burkolat alaptisztításához. Kifejezetten alkal-
mas sportcsarnokok, és más egyéb csarnokok padozatára 
is, mert rendelkezik a DIN V 18032-2:2001-04 szerinti 
csúszásgátlással kapcsolatos szakvéleménnyel. Az RM 
780 habszegény és csíkmentesen szárad.

Tulajdonságok

■ Fenntartó tisztítószer minden vízálló kemény- és elasztikus padlóhoz.
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ különösen sportlétesítményekben való használatra
■ Sport- és többfunkciós csarnokok tisztántartására,csúszásgátló hatással, 

padló fajtájától függően (DIN V 18032-2:2001-04)
■ Minden elasztikus padlófelület ápolásához alkalmazható
■ ápoló összetevőket tartalmaz ( vízben oldódó polimerek )
■ felpolírozható
■ Anyagkímélő
■ Habszegény formula.
■ kellemes, friss illat
■ Oldószerektől mentes
■ RM 784 optimális kiegészítő ápoló réteg és RM 782 védő réteg

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Padlótisztítás

Épülettisztítás: Padlótisztítás

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Padlótisztítás

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Padlótisztítás

Ipar: Padlótisztítás

Kommunális helyek: Padlótisztítás

Kiskereskedelem: Padlótisztítás

Feldolgozási lehetőségek

■ Súroló-szívógépek
■ kézi

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

2.5 l 6.295-580.0

10 l 6.294-997.0

20 l 6.295-468.0



Termékinformáció RM 780

Felhasználás:

Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

■ A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
■ A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumiajakkal szereljen 

fel.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
■ A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.
■ Adott esetben egytárcsás géppel polírozza fel.

kézi

■ A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A felületet kézzel tisztítsa meg.
■ Adott esetben egytárcsás géppel polírozza fel.

Feldolgozási utasítások:

■ Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
■ A flakont tartsa mindig zárva.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információs adatlapok:

■ Tanúsítvány csúszásmentességre a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány 
szerint.

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Súroló-szívógépek - fenntartó 
tisztítás

0.25-3 % könnyű-közepes 4890 m²

1000 ml Kézi - karbantartó tisztítás 0.25-3 % könnyű 6000 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


