
Termékinformáció RM 758 

FloorPro mozgólépcső-tisztító-
szer,
semleges RM 758

Kemény felületek intenzív tisztítószere mozgólépcsők-
höz és mozgójárdákhoz kiegészítő korrózióvédelemmel 
a készülékhez és a mozgólépcsők anyagához. Feloldja a 
zsíros, olajos és ásványi szennyeződéseket. KONE, Otis, 
Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITA-
CHI és TOSHIBA mozgólépcsőkhöz és hasonló szerkeze-
tekhez.
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Tulajdonságok

■ Speciális tisztítószer minden mozgólépcső és mozgójárdára.
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ rendkívül anyagkímélő a semleges összetevők által
■ korrózióvédő adalékokat tartalmaz, mellyel megvédi a gépet és a mozgó-

lépcsőt/mozgójárdát a szennyeződésektől
■ Ideálisan használható Kärcher mozgólépcső-tisztítóval.
■ Habszegény formula.
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ NTA-mentes
■ Foszfátmentes

Felhasználási területek:

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:
Mozgólépcsők / mozgójárdák

Kommunális helyek: Mozgólépcsők / mozgójárdák

Kiskereskedelem: Mozgólépcsők / mozgójárdák

Épülettisztítás: Mozgólépcsők / mozgójárdák

Feldolgozási lehetőségek

■ Mozgólépcső tisztítás

pH-érték

6.7 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

20 l 6.295-408.0



Termékinformáció RM 758 

Felhasználás:

Mozgólépcső tisztítás

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A készüléket a mozgólépcső gyártó szerinti előírás alapján szerelje fel.
■ A mozgólépcsőt 1 lépésben tisztítsa meg.

Feldolgozási utasítások:

■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H319 Súlyos szemirritációt 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.

■ P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Mozgólépcső tisztítás 10-40 % közepes 18 Stufen

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


