
Termékinformáció RM 824 Classic

RM 824 ASF,
Szuper gyöngyviasz,200l

Egyszerre szárít, véd és ápol. A folyékony gyöngyviasz a 
vízréteg gyors, nagy felületű eloszlatását teszi lehetővé. Ez 
speciálisan a kemény víz esetében különösen jó száradás-
hoz vezet.

Tulajdonságok

■ Hatékony száradást segítő járműmosó berendezésekhez és magasnyo-
mású mosókhoz

■ A vízréteg gyorsan felszakad.
■ Nagyon jó tisztítási eredmények.
■ hatékony közepestől a kemény vízig
■ Növeli a lakk fényét.
■ VDA-konform
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
■ NTA-mentes
■ Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem: Személyautó

Spedíciók, buszgarázsok: Haszongépjármű mosás

Járműmosó berendezés: Személyautó

Feldolgozási lehetőségek

■ Járműmosó berendezés
■ Magasnyomású mosó

pH-érték
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Kiszerelés Cikkszám

20 l 6.295-438.0

200 l 6.295-074.0



Termékinformáció RM 824 Classic

Felhasználás:

Járműmosó berendezés

■ A terméket a berendezéssel együtt használja.
■ Az adagolást állítsa be a készüléken.
■ Indítsa el az ápoló-programot.

Magasnyomású mosó

■ A keveréket ozmózisos vízzel használja.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
■ A tisztítószert egyenletesen vigye fel a megtisztított és leöblített felületre.
■ Hagyja száradni.

Feldolgozási utasítások:

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

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 Járműmosó berendezés hígítatlan 0.1-0.2 % 50 PKW

1000 ml Magasnyomású mosó 1+9 1-2 % 83 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


