
Termékinformáció RM 821 Classic

RM 821 Classic VehiclePro fo-
lyékony viasz spray

Ez a folyékony viasz spray ragyogó fényt és hosszútávú vé-
delmet biztosít a járműveknek. A vízminőségtől függetlenül, 
szárítás nélkül is foltmentes fényezést biztosít. Megfelel a 
VDA szabványnak.
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Tulajdonságok

■ Hatékony fényesítő száradást segítő szer főként kefés mosóberen-
dezésekben, önkiszolgáló mosóberendezésekben és magasnyomású 
mosókban használható.

■ tükörfényt képez
■ foltmentes száradás ozmózisos vízzel való tisztítás után
■ hatékony védelem 1 hónapig
■ bármilyen minőségű vízzel feldolgozható
■ Bármilyen vízkeménység esetén hatékony
■ VDA-konform
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes
■ Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes
■ Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)

Felhasználási területek:

Önkiszolgáló mosóhelyek:
Személyautók, haszongépjárművek, 
kétkerekűek

Haszongépjármű üzem: Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó
■ Önkiszolgáló mosóhelyek

pH-érték

4 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 6.295-583.0

20 l 6.295-431.0

200 l 6.295-084.0



Termékinformáció RM 821 Classic

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A keveréket ozmózisos vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.

Önkiszolgáló mosóhelyek

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A keveréket ozmózisos vízzel használja.
■ Az adagolást állítsa be a készüléken.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.

Feldolgozási utasítások:

■ Ozmózisos vízzel alkalmazza.
■ Kerülje a túladagolást.
■ Csak lemosott és jól leöblített felületen alkalmazza.
■ Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
■ P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
■ P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ 

nemzetközi előírások szerint.
■ Z 20 Limonént tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

További információs adatlapok:

■ 
■ VDA-tanúsítvány
■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

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

1000 ml Magasnyomású mosó 1+9 1-2 % 120 PKW

1000 ml Önkiszolgáló mosóhelyek 1+9 1-2 % 120 PKW

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


