
Termékinformáció RM 753

FloorPro,
csiszolt kőpadló tisztítószer, 
RM 753

Minden csiszolt kőpadló, csempe speciális tisztítószere 
megbízhatóan oldja a zsíros, olajos és ásványi szeny-
nyeződéseket. Nem csökkenti a csiszolt kőpadló, csempe 
csúszásgátló hatását. Tenzidmentes és könnyen leválaszt-
ható.
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Tulajdonságok

■ Erőteljes alaptisztítószer erősen szennyezett csiszolt kőpadlóhoz.
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ jól hálósodó
■ Habszegény formula.
■ rendkívül kiadós
■ kellemes, friss illat
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ NTA-mentes
■ Tenzid-, oldószer mentes.

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Padlótisztítás

Épülettisztítás: Padlótisztítás

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Padlótisztítás

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Padlótisztítás

Kommunális helyek: Padlótisztítás

Kiskereskedelem: Padlótisztítás

Feldolgozási lehetőségek

■ Súroló-szívógépek
■ kézi

pH-érték

10.5 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 6.295-587.0

10 l 6.295-082.0



Termékinformáció RM 753

Felhasználás:

Súroló-szívógépek - alaptisztítás

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

fel.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
■ A szennyeződést a kefe használatakor a felületről szívja fel.
■ Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószerma-

radványok teljesen el nem tűnnek.

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.

kézi

■ A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A felületet kézzel tisztítsa meg.

Feldolgozási utasítások:

■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
■ Ne használja lúgérzékeny felületeken.
■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Súroló-szívógépek - fenntartó 
tisztítás

0.25-5 % könnyű-közepes 820 m²

1000 ml Kézi - karbantartó tisztítás 0.25-5 % könnyű 2000 m²

1000 ml Súroló-szívógépek - alaptisztítás 5-20 % erős 370 m²

1000 ml Kézi – mélytisztítás 5-20 % erős 1200 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


