
Termékinformáció RM 55

PressurePro Aktív tisztítószer,
semleges RM 55

Univerzális aktív tisztítószer magasnyomású mosókhoz a 
zsír, az olaj, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződé-
sek és a rovarmaradványok eltávolítására homlokzatokról 
és érzékeny felületekről.
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Tulajdonságok

■ Univerzális magasnyomású tisztítószer.
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ Nagyon jó tisztítási tulajdonságok speciálisan hidegvízzel.
■ Anyagkímélő
■ kellemes, friss illat
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
■ NTA-mentes
■ szilikonmentes
■ lúgérzékeny felületekre (pl. aluminium)

Felhasználási területek:

Mezőgazdaság: Szállítási területek és gépek

Haszongépjármű üzem: Jármű-/motormosás

Haszongépjármű üzem: Alkatrésztisztítás

Építőipar: Szállítási területek és gépek

Épülettisztítás: Homlokzattisztítás

Kommunális helyek: Jármű-/motormosás

Spedíciók, buszgarázsok: Jármű-/motormosás

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó
■ Permetező
■ kézi

pH-érték
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Kiszerelés Cikkszám

 6.296-028.0

2.5 l 6.295-579.0

10 l 6.295-090.0

20 l 6.295-411.0



Termékinformáció RM 55

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgoz-

zon.
■ A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Permetkészülék

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
■ Tiszta vízzel öblítse le.

kézi

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Magasnyomású mosó 0.5-8 % könnyű 130 m²

1000 ml Permetező 10 % közepes 110 m²

1000 ml kézi 2 % közepes 125 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


