
Termékinformáció RM 93 Agri

RM 93 Agri PressurePro felület-
tisztító,
savas

Savas felülettisztító fejőházak, fejőhelyiségek és istállók 
számára. Eltávolítja a legmakacsabb lerakódásokat is, mint 
például a vízkövet , az ásványi anyagokat és a rozsdát is. A 
korróziógátlók megóvják az istálló berendezési tárgyait.
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Tulajdonságok

■ eltávolítja a makacs vízkő, rozsda, ásványi szennyeződéseket, tejkövet
■ Biológiailag lebomlik.
■ Nagyon megbízható szer, ugyanis nem károsítja a fém, műanyag, rozs-

damentes és csempe felületeket.
■ nincs negatív hatás a szennyvízcsatornában és a biogáz-berendezésnél

Felhasználási területek:

Mezőgazdaság:
Istálló tisztítás - fejőhelyek, tejeskam-
rák

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó

pH-érték
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Kiszerelés Cikkszám

10 l 6.295-658.0



Termékinformáció RM 93 Agri

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ habosító szórószárral vagy habosító fúvókával hordja fel
■ 10-30 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszáradni.
■ magasnyomású sugárral való tisztításhoz
■ Makacs szennyeződések esetén a tisztítószert koncentráltan 10 percig 

hagyja hatni a felületen.
■ Makacs szennyeződések esetén ismételje meg a műveletet.

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.

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Magasnyomású mosó 1-3 % erős 100 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


